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  مقدمـــة
ة          يشكل قطاع النقل والمواصالت أحد الدعائم األساسية في تحقيق التنمية  االقتصادية واالجتماعي
اط والوسائط               نظرًا للدور التنموي الفعال لهذا القطاع وذلك من خالل توفير نظام نقل متعدد األنم

ضًا              ي ساهم في تحقيق الربط والتواصل بين آافة المناطق السكانية ومراآز اإلنتاج والتصدير، وأي
ام،  " في خلق فرص استثمارية في قطاعات وخدمات النقل المختلفة     البري، الجوي، البحري، الع

تثمارات نح          ". الدولي و وانطالقًا من هذا فقد وجهت السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من االس
ساهمته                  ع م قطاع النقل والمواصالت، وقد تم تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع ساهمت في رف

  . في اجمالى الناتج المحلي باالقتصاد الفلسطيني
  

دوان    دء الع ع ب اح، فم ت أدراج الري ل والمواصالت ذهب اع النق ال قط ي مج ازات ف ن اإلنج ولك
سطين    ة الفل سلطة الوطني اطق ال ى من رائيلي عل اريخ اإلس ل  ٢٩/٩/٢٠٠٠ية بت اع النق هد قط ، ش

ة        ك نتيج دوالرات وذل ين ال در   بمالي ة تق سائر فادح د خ ادًا وتكب دهورًا ح الت ت والمواص
ل        ري وتعطي و ي والبح ري والج صار  الب الق والح ي اإلغ ة ف رائيلية المتمثل ات اإلس الممارس

دول العرب    ع إسرائيل وال وطن وم ين شطري ال ضائع ب راد والب ة األف دمير حرآ اورة، وت ة المج ي
ساهمة قطاع                        ى انخفاض  م ذي أدى إل اء والمطار  األمر ال منشآت ومرافق شبكة الطرق والمين

  .  النقل والمواصالت في مؤشرات االقتصاد الفلسطيني
  

هذا وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة النقل والمواصالت إلى إعادة إعمار وتنمية             
ل والمو ا قطاع النق بكات الطرق  وتنظيمه ل وتطوير وتحسين ش ادة تأهي اصالت من خالل إع

ا               ل وتوفيره ى خدمات النق ورفع آفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز تلبية الطلب عل
ار        تراتيجية آالمط شاريع اإلس شغيل الم ار وت ادة اعم ة، وإع ة المالئم د وبالكلف ستوى الجدي بالم

شارآة  القطاع الخاص في           والميناء، وتطوير المع     ع مستوى م ى رف ة، باإلضافة إل ابر الحدودي
والتقرير الحالي يعكس االحتياجات   . التنمية االقتصادية وتعزيز أطر التعاون والتواصل اإلقليمي  

  . الطارئة الالزمة إلعادة اعمار وتنمية قطاع النقل والمواصالت
  
  علي عبد الحميد شعث. د

  اصالتوآيل وزارة النقل و المو
  
  
  
  األوضاع االقتصادية واالجتماعية    -١
  

ة   صادية واالجتماعي يشهدت األوضاع االقت سطينية ف اطق الفل ًا وتحوًال نحو  المن رًا ملحوظ تغي
سطينية،   ة الفل سلطة الوطني دوم ال د ق ضل بع ة عن  األداء األف ديات الناجم ن التح رغم م ى ال وعل

ات  رائيليةالممارس تال اإلس سفية، واالخ تالل،     التع ة االح ن ترآ ة ع ة الناجم تعش الت الهيكلي ان
سطيني وحقق     و ملحوظة في مؤشرات          االقتصاد الفل ة خاصًة في        ه   معدالت نم ه المختلف وقطاعات

و      وصل و .١٩٩٩-١٩٩٨العامين   دل نم سطيني      مع صاد الفل ارب        في االقت ا يق   مراحل انتعاشه م
ي حج  % ٥ ادة ف دثت زي نويًا ، وح ي س اتج المحل الي الن ن إجم اع الخاص م ي القط شغيل ف م الت

دار  سطيني بمق سبة  %٧الفل ال بن ة للعم شهرية الحقيقي ور ال دالت األج ي مع ادة ف ، %٤٫٢، وزي
سبة              ة بن اء المحلي شاءات والبن ى    حين وصل التضخم      ، في  %١٤وارتفاع في قيمة أنشطة اإلن  إل
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واردا           %. ٥٫٥نسبة معتدلة قدرت بـ      صادرات وال سلع     آما حدث نمو قوي في آل من ال ت من ال
واردات                    ادة في ال سياحة، وزي رادات من قطاع ال والخدمات، وحدث زيادة آبيرة في حصيلة اإلي
ان               بسبب التوسع االقتصادي وارتفـاع دخل قطاع العاملين في الخارج، وزيادة في معدالت االئتم

    %.٣٢المقدم من البنوك التجارية للقطـاع الخاص بنسبة 
  

 انحدر  ،١٩٩٩ -١٩٩٤ خالل الفترة من   حدث في االقتصاد الفلسطيني  الذيإن االنتعاش والنمو    
سطينية           اإلسرائيليمع بدء العدوان    بشكل حاد    ة الفل سلطة الوطني اطق ال ذي  على من اريخ   ال دأ بت  ب

هجمة شرسة على الشعب الفلسطيني، أسفر عنه اآلالف من ك من  ، وما صاحب ذل   ٢٨/٩/٢٠٠٠
ن الجرحى شهداء وعشرات اآلالف م ا  ال شرية، آم ة الب دار مؤشرات التنمي وات قامتوانح  الق

ري وبحري      اإلسرائيلية ة والبني       وبفرض حصار جوي وب صادية والتجاري شآت االقت دمير المن ت
وفرضت وحجز المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية،       ،   والمشاريع االستراتيجية  التحتية

شددة  ودًا م ًا وقي ًا وخارجي ًا داخلي ى عاغالق ارةل واطنين والتج ة الم صلت حرآ اطق ، وف المن
ة حولت              ضفة الغربي بعض، فال ى الفلسطينية عن بعضها ال ة،     إل وات   حيث  جزر معزول  أقامت ق

ة            على حاجز   ٦٠٠ اإلسرائيلياالحتالل   ة، وسواتر ترابي  شكل نقاط تفتيش دائمة، وبوابات معدني
ومما زاد  ،  حاجز ٣٠٠ لحواجز أصبح عدد ا   ٢٠٠٥، وفى العام    وجدران وحواجز طرق وخنادق   

 مزيد من   إلى فلسطينية، أدى    ناء جدار الفصل العنصري على أراضٍ      بب إسرائيلاألمر تعقيدًا قيام    
سطينية         اطق الفل ين المن واطنين                 في الفصل ب ة الم ام حرآ ل أم د من العراقي ة ومزي ضفة الغربي  ال

يما   صادية الس ة االقت يوالحرآ ة ف اع الزراع ا  قط د أش صناعة فق صائياترت  وال ى أن اإلح  إل
و    هر يوني ة ش ى نهاي دار حت اء الج دء ببن ذ الب ا، من م إغالقه ي ت صادية الت شآت االقت وع المن مجم

غ ٢٠٠٥ د بل ا ١٧٠٢، ق شأة، منه ة و ١٣٣٠ من ضفة الغربي مال ال ي ش شاة ف ي وسط ٢٤٥ من  ف
ضفة و ة ١٢٧ال ضفة الغربي وب ال ي جن ذلك ، و. ف ى آ صري ألق صل العن دار الف ىج ه عل  بظالل

ا وجدواها             إلىقطاع النقل والمواصالت فقد أدى       صلها وضعف آفاءته  تدمير شبكات الطرق وف
ى    وخلق متغيرات فرض قيود مادية واقتصادية جديدةإلى االقتصادية، آما أدى الجدار آبيرة عل

سطينيو حيث األرض ة ن يخضع الفل ضفة الغربي ي ال تخدام ف ي اس ود ف ا ٤١لقي ًا تغطى م  طريق
ن  د ع سية، أو    ٧٠٠يزي دة طرق رئي ك ع ي ذل ا ف ة، بم ن الطرق البري م م وا آ ن يمنع ًا م  تمام

ام       اإلسرائيليوقبل االنسحاب    قطاع غزة    فيأما  . استخدام هذه الطرق   ة الع  سم، قُ  ٢٠٠٥ في نهاي
اع  ىالقط ى القطا  إل لبي عل شكل س ر ب ة، أث اطق معزول ة من ة أربع ات المختلف ى باإلضافة. ع  إل
الق ا اإلغ رر للمع زاج     المتك ضع للم دودة تخ ساعات مح ا ل رائيليبر، وعمله صحوبة اإلس   وم

ل الجانب             ة من قب ال       ،  اإلسرائيلي بتدابير مشددة بحج أمني ى سبيل المث ح مع        فعل ر رف ق معب أغل
دابير        البضائع و  حرآة   أمامالحدود المصرية    المسافرين وأصبح يفتح لساعات محدودة ويخضع لت

ار    ر المنط ي معب ة، ف ج أمني شددة بح ق     م ن طري ضائع ع دفق الب بح ت ب  أص ع الجان ر م المعب
ر من          اإلسرائيلي در آبي ى ق أخير   ينطوى عل ة والت شددة   العرقل دابير الم سبب الت ،  بحجة األمن   ب

ا أن نظام                   غ، آم شحن والتفري شاآل في ال ة م ضائع وتلف بعضها، ومواجه أخير الب ى ت  تؤدى إل
ل   زادتالنقل من شاحنة إلى أخرى      ة النق ى   من تكلف ر من عشرة أضعاف،     إل ى    أآث وعالوة عل

ضائعها                      ا بادخال ب سماح له ل ال ابر قب ى المع ام عل  .ارتفاع آلفة النقل بسبب انتظار الشاحنات ألي
ى حد ال                  اإلجراءات تلك  وتشير الدراسات إلى أن      ة إل ة باهظة التكلف شطة التجاري د جعلت األن  ق

سطينيين         ويطاق،   ا التجار الفل اليف التي يتحمله سبة ال     هي    التك ى بن ل عن     أعل ك    % ٣٠تق من تل
 .التكاليف التي يتحملها نظراؤهم اإلسرائيليين

ك  راءاتتل ى  أدتاإلج صاد  إل د االقت د تكب ه، فق ه وأدائ صاد وهيكل ى االقت رة عل  انعكاسات خطي
وتعطل  معظم قطاعاته بالشلل،     إصابة قدرت بمليارات الدوالرات جراء   الفلسطيني خسائر فادحة    

ص شطة االقت ة ادية األن ة المختلف ى التحتي ياحة و  والبن ة وس ناعة وزراع ن ص ل م شاءاتنق  ،وإن
تثمار داخل  سطينيةاألراضيوتوقف االس ر،   الفل شكل خطي سلطة ب الي لل دهور الوضع الم ، وت
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، بينما استمرت النفقات    ٢٠٠٢-٢٠٠١خالل الفترة من    % ٥٠حيث انخفضت اإليرادات بحوالي     
ة الرواتب              وخاصة المتعلقة منها بالرواتب وا     شكل ملحوظ، إذ ارتفعت آلف ألجور، في االزدياد ب

والي     ت ح ة بلغ سبة تراآمي ور بن رة  % ٨٠واألج الل الفت ذه   ٢٠٠٤-١٩٩٩خ ست ه د عك ، وق
ادة في                  ام ، والزي الزيادة وتقريبًا بالتساوي تأثير االزدياد المطرد في عدد العاملين في القطاع الع

ساعدات              آما أثر أن عدم استقرار األ      .الرواتب ى الم سطينية عل اطق الفل سياسية في المن وضاع ال
ران             سطينية، ففي شهر حزي سلطة           ٢٠٠٦الخارجية للسلطة الوطنية الفل ه ال ا تلقت الى م غ اجم ، بل

ة حوالي           دعم الخزين ادل حوالي            ٢٥٥من مساعدات مخصصة ل ا يع ون دوالر، أي م % ٣٠ ملي
ة       رمج في موازن ام مما هو مب راد  ٢٠٠٦ الع ا ان إي ل إسرائيل      ، آم سلطة المحجوزة من قب ات ال

و          ٣٠٠تقارب حوالي    ة شهر يولي ا    .٢٠٠٦ مليون دوالر بنهاي  اإلسرائيلية  اإلجراءات  أثرت آم
ان   على مستويات الدخل    التعسفية بشكل حاد     سكان،       وآ ى ال دة وطأة عل أثير أش ه ت حيث أصبح   ل

ذ ام ومن سبته  ، ٢٠٠٣ الع ا ن ر   % ٦٣م ط الفق شون دون خ سكان يعي ن ال الغ م دوالر  2,3 الب
ر          % ١٦للشخص في اليوم، بما في ذلك ما نسبته          ة فق من السكان الذين أصبحوا يعيشون في حال

ن    ل ع دخل يق دقع، أي ب ست  1,6م وم ال ي ي الي شخص ف اتهم   دوالر لل ة احتياج طيعون تلبي
ن من األسر آانت تعيش دو % ٦١إلى أن ما نسبته    ٢٠٠٤في العام    وتشير التقديرات    األساسية،

الغ       ر الب د انخفض                      ٣٥٠خط الفق شهر وق راد في ال ة أف ة من أربع  دوالر لألسرة الواحدة المكون
سبة      ر بن شهري لألس دخل ال ط ال ن % ٤٥متوس ام  ٦١٠م ي الع ى ٢٠٠٠ دوالرات ف  ٣٣٠ إل

 اإلسرائيلي  يوضح المؤشرات األساسية لالقتصاد الفلسطيني قبل العدوان         التاليوالجدول  . دوالر
  .  االقتصاد الفلسطيني ومؤشراتهأداء يظهر االنخفاض الحادث في والذي، ٢٠٠٤وحتى العام 

اطق   وإعادة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني       في الجهود العربية والدولية     إطاروفى   ار من  اعم
دوان    راء الع سطينية ج ة الفل سلطة الوطني رائيليال سعودية   ، اإلس ة ال ة العربي ررت المملك د ق فق

ديرات وزارة  .  اعمار ما دمره االحتاللإعادةر دوالر للمساهمة في  تخصيص ربع مليا   وتشير تق
ه    ٢٠٠٧المالية للعام    رغم من الظروف      و، أن ى ال صادية  عل صعبة  االقت شى واسع لظاهرة    ال وتف

ع أن يحدث   ه أن إلىمن السكان،   % ٦٠ بنحو   حتى إعداد التقرير الحالي   البطالة المقدرة    و   يتوق نم
ي  اتج المحل ي الن الياف ام إلجم سبة  ٢٠٠٧ للع صادي  بو،  %"٢٫٥"بن و االقت سار للنم اد م اعتم
رة من  و ٢٠٠٩ -٢٠٠٧خالل الفت ا ه سائدة عم صادية ال دادًا أفضل لألوضاع االقت ، يعكس امت

 تتراوح اإلجمالي الناتج المحلي  في ، حيث يتوقع معدالت نمو    ٢٠٠٧ -٢٠٠٦الفترة من   سائد في   
ين  ط، عل% ٦ب دى المتوس ى الم ام عل و للع سبة النم أن ن ًا ب سبة %٤،  ٢٠٠٦م وغ الن ، وبل

ي     و ف ة للنم رادات التراآمي ط    اإلي د المتوس الل األم والي ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧( خ صل  % ٢٥ ح لت
رادات ام إي والي، ٢٠٠٩ ع ع   1,535 لح ة م ون دوالر، بالمقارن ون دوالر 1,078 ملي  ملي

من خالل الحد     االقتصادي   اءاألد فيتحسن  تحقيق  وذلك من خالل    . ٢٠٠٦يتوقع تحصيلها للعام    
رائيليةمن الممارسات  سفية  واإلس سطيني  التع شعب الفل درات ال ز ق وارد إدارةحسن وتعزي  الم

ام  ن الع ق األم ة وتحقي ة صور   المتاح ساد بكاف ة الف ف  هومحارب سن توظي وارد وح شرية الم  الب
  .  الفلسطينياالستثماروتشجيع 

  
  المؤشرات األساسية لالقتصاد الفلسطيني 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٥  البند

أداء االقتصاد الكلي 

 1,0- 4,5 8,3- 6,6- 6,5- 8.6 6,1  "%" الحقيقي اإلجمالينمو الناتج المحلي 

 4011 3921 3484 3816 4108 201 4 225 3  "بمليون دوالر " اإلجماليالناتج المحلي 

 4373 4204 3700 4143 4793 932 4 699 3  "بمليون دوالر " اإلجماليالناتج القومي 

 1146 1158 1073 1229 1386 478 1 380 1  . بالدوالراإلجمالي من الناتج المحلي الفردنصيب 

 1249 1242 1140 1335 1617 736 1 583 1  "%"نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي 
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 4,2- 2,8 9,8- 16,1- 10,7- 4,1 7,9  %""نمو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي 

 164,4 153,0 161,0 143,3 155,4 163,6 151,8  "من الناتج المحلي اإلجمالي" % اإلنفاق المحلي 

 3,0 4,4 5,7 1,2 2,8 5,5 10,8  "%"التضخم محسوًبا على أساس الرقم القياسي ألسعار االستهالك 

السكان والعمل

 3,50 3,39 3,25 3,10 2,96 2,84 2,34  عدد السكان بالماليين

 32,6 33,4 41,2 36,2 24,6 21,7 26,6  ).من قوة العمل(% معدل البطالة 

 607 591 486 508 597 588 417  "باالآلف" مجموع العمالة 

 131 128 125 122 115 103 51  في القطاع  العام 

 48 53 47 66 110 127 50   والمستوطناتإسرائيلفي 

من الناتج المحلي االجمالى% الي الرصيد الم

 3,3 2 19,5 8,3 7,1 23,1 23,8 13,2   الحكوميةاإليرادات

 31,1 27,2 28,5 28,7 29,1 22,5 15,3  النفقات الجارية

 31,9 34,7 34,9 34,3 34,9 29,8 25,5  مجموع االنفاق 

 7,9- 7,8- 20,2- 21,5- 5,9- 1,3 2,1-  الرصيد المتكرر

 8,6 15,2 26,6- 27,1- 11,8- 6,0- 12,3-  ياإلجمالالرصيد 

ميزان التجارة الخارجية

        534 657 684 499  "بماليين الدوالرات" صادرات السلع والخدمات 
529 

378    467 

 3049 2456 2654 2336 2926 3353 2176  ات بماليين الدوالراتالواردات من السلع والخدم

 64,4- 53,0- 61,0- 43,3- 55,4- 63,6- 51,8-  )من الناتج المحلى االجمالى(% الرصيد التجارى

 16,5- 8,9- 13,6- 13,0- 20,9- 31,7- 21,7-  )من الدخل القومى االجمالى(% رصيد الحساب الجارى 

 1621- 1524- 1123-  1541- 1506- 1644- 1388-  ".بماليين الدوالرات " ائيلإسرالميزان التجاري مع 

        40,4- 36,7- 39,1- 43,0-  ".اإلجماليمن الناتج المحلي  "% إسرائيلالميزان التجاري مع 
-32,2 

-38,9 -40,4 

 28,8- 29,5- 34,5- 29,3- 17,1- 18,5- 24,7-  )االجمالىل القومىمن الدخ (% إسرائيلرصيد الحساب الجارى مع 

 إسرائيلاالستهالك الخاص للسلطة الفلسطينية مع  /إسرائيلالواردات من 
(%)  

56,5 52,4 50,7 53,8 36,8 45,7 46,3 

اجمالى التجارة  /إسرائيلاجمالى تجارة السلطة الوطنية الفلسطينية مع 
   (%)اإلسرائيلية

3,7 3,6 2,8 2,7 2,0 2,4 2,3 

الفلسطينية  اجمالى تجارة السلطة /إسرائيلتجارة السلطة الفلسطينية مع 
(%)  

78,8 67,1 71,2 78,6 53,4 75,1 66,8 

  
  
  
  
   الرؤية المستقبلية لقطاع النقل والمواصالت    -٢
  

ز ب    سطين ، ويتمي ات فل ة احتياج اط لمواآب ع األنم شمل جمي ل ي ل متكام اع نق وفير قط سالمة ت ال
درة         صادية والق ة االقت ز التنمي شجيع وتعزي ى ت ل عل ي، ويعم ور التقن اءة والتط ة والكف والفعالي

  .التنافسية لفلسطين على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنه ألفراد المجتمع
  
  
  :  قطاع النقل والمواصالتإنجازات  -٣
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منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتفق مع شهد قطاع النقل والمواصالت تطورًا ملحوظًا 

أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في المناطق الفلسطينية، وذلك من أجل توفير نظام نقل 
فقد تم العمل على إعادة تأهيل وتطوير شبكات الطرق والمواصالت . يتميز بالسالمة والكفاءة

 الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل العدوان داخل المدن وخارجها فقد بلغ مجموع أطوال
 آم ٥٫٨٩٨منها  آم، ٨٫٣١٠، حوالي ٢٨/٩/٢٠٠٠ فياإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية 

  . آم طرق غير معبدة ٢٤١١٫٩طرق معبدة، 
  

ومن أجل تنظيم مهنة تعليم السياقة فقد تم العمل على تطوير خدمات إصدار رخص القيادة 
ع االمتحانات وتوفير دورات تأهيلية وتسيير دوريات السالمة على الطرق والمناهج وتوزي

 التسعيرة وإقرار حزمة من فيبالتنسيق مع الشرطة، وتعديل قانون المرور ، وإعادة النظر 
التخفضيات على الرسوم تمشيًا مع األوضاع االقتصادية المتردية ألبناء فلسطين، وباتجاه مواِز 

دمات إصدار رخص المرآبات والمعدات والكراجات والورش تم العمل على تطوير خ
   .إلخ..و  ومعارض السيارات ومكاتب التأجير

  
وفى نفس االتجاه فقد تم تطوير عمل وزيادة عدد دوائر الترخيص لتخدم آافة المحافظات، 

 عدد المدارس والمعاهد والمدربين ومراآز ومؤسسات الفحص الفني وشرآات فيوحدث زيادة 
إلخ، وتم إصدار نشرات إرشادية مرورية وإعداد مواصفات ومعايير لإلشارات ..الت والحاف

 فيوفى اتجاه آخر حدث زيادة .  إعداد خطة للحد من حوادث الطرقفيالمرورية والشروع 
 إلى ١٩٩٤ مرآبة في العام ١٥٢خيص وتسجيل المرآبات الحكومية فقد ارتفعت من اعدد تر
 إعداد فيه تم مؤخرًا حصر آافة المرآبات الحكومية والشروع  مرآبة وفى السياق نفس٥٧٠٠

  .للتوزيع واالستخدام األمثل لهانظام لترشيد النفقات ووضع آلية 
  

 أداء عمل المعابر حيث تم تنظيم حرآة المعابر ويجرى في وعلى صعيد آخر حدث تطور 
، ات المعامالت شهريًايتم إنجاز مئتسجيل ورصد الحرآة والفحص الفني للمرآبات والمعدات و

فقد ارتفعت % ٩٢جميع اإلجراءات أعاله أسفرت عن حدوث نمو في إيرادات الوزارة بنسبة 
 العام  في شيكل  132,826,643 إلى ١٩٩٤ شيكل في العام 10,747,509من 

ونجم عن ذلك أيضًا ارتفاع مساهمة قطاع النقل والمواصالت في إجمالي الناتج المحلي . ٢٠٠٤
، إضافة إلى استيعاب قوى عاملة  جديدة حيث سجل ارتفاعًا في معدله %٤ت نسبته حيث بلغ

 ٢٤٫٤ مقارنة مع القطاعات االقتصادية  األخرى و بلغ معدل أيام العمل الشهرية ٢٠٠٠عام 
ومن زاوية أخرى .  يومًا لمجموع القطاعات االقتصادية من نفس العام٢٢٫٧يومًا مقارنة مع 
عداد المخططات اإلقليمية والهيكلية لقطاع النقل والمواصالت وتم العمل على فقد تم العمل على إ

تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشاريع البني التحتية والمؤسساتية واالستراتيجية لقطاع النقل 
 دوالر 268,290,000(، ١٩٩٩والمواصالت، فقد بلغ مجموع االستثمارات حتى العام 

  ). أمريكي
  

 شبكات وآليات ربط جديدة فقد تم العمل على إنشاء وتجهيز مطار  ياسر  وآخطوة الستحداث
العمل على إنشاء مبنى قرية الشحن يجرى  مليون دوالر و١٠٠عرفات الدولي بتكلفة تفوق 

 مليون دوالر وزيادة عدد الوآاالت وإبرام اتفاقيات انترالين والبدء ٣٠الجوى بتكلفة تصل إلى 
شاء شرآة الخطوط الجوية الفلسطينية وتشكيل المجلس األعلى  تكوين أسطول جوى، وإنفي

، وتنظيم عملية نقل الحجاج والمعتمرين، وإنجاز جميع الدراسات ٢٠٠٣للخطوط في العام 
 مليون دوالر ٧٧الضرورية إلنشاء المرحلة األولى من مشروع ميناء غزة البحري بقيمة 

 المشرق العربي في مجال النقل البحرى فيومؤخرًا تم التوقيع على مذآرة التفاهم الخاصة 
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 المكتب التنفيذي للدورة الحالية لرئيسوانتخاب وزير النقل والمواصالت الفلسطيني نائبًا أول 
  .ألسكوالدول ا

  
وحفاظًا على أمن وسالمة المواطن على الطرق وسالمة البيئة فقد ُشددت الرقابة على أنشطة 

الطريق باإلضافة إلى ذلك فقد بدأ العمل على وميتر، لدينللمرآبات في مراآز االفحص األمني 
الرئيس الرابط لمدن وقرى الضفة الغربية من جنين وحتى الخليل وآذلك الطريق الساحلي 

 ماليين بستةآذلك تم إنشاء مرفأ الصيد بكلفة تقدر . وحصر التعديات على حرم السكة الحديد
ومن . إصدار رخص للقباطنة وجوازات بحريةيتم ودوالر  لخدمة وسائط اإلبحار المحلية 

زاوية أخرى فقد تم العمل على  تنمية وتطوير األرصاد الجوية من خالل توفير محطات 
  . ومراآز تنبؤ لخدمة القطاعات المختلفة

  
  
  تشخيص الوضع الراهن لقطاع النقل والمواصالت  -٤
  

شب        ذه ال ورت ه د تط رق، وق بكات الط ى ش ل عل بكات النق صرت ش يقة   اقت رق ض ن ط كات م
فلتية     دة واألس رق المعب ى الط ة إل رات بدائي يومم م    ف رة الحك اء فت شر أي أثن ع ع رن التاس  الق

ام  في  القدس التي بنيت –العثماني وآان أول هذه الطرق طريق يافا     ابلس   ١٨٦٧ الع ، وطريق ن
شئ   – رام اهللا – ذي أن ي القدس ال شاء طرق ل    ف م إن م ت رن العشرين، ومن ث ة الق ين   بداي ربط ب ت

ام         ة وقطاع غزة عن              ١٩٤٨المدن والتجمعات القروية الكبيرة، وفى الع ضفة الغربي م فصل ال  ت
باقي األراضي الفلسطينية وبالتالي أصبحت طرق الضفة الغربية منفصلة تمامًا عن طرق قطاع               

ما ، ناهيك عن قيام إسرائيل في     ١٩٤٨ الجزء الذي احتل عام      فيغزة وعن باقي الشبكة الموجودة      
سطينية     في بعد بشق وبناء طرق لتخدم أهدافها االستيطانية، وأما الطرق التي شقت              اطق الفل  المن

ين      سافات ب صر الم ار أق ين االعتب ذ بع م تأخ صادية ول دوى االقت اس الج ى أس ا عل تم بناؤه م ي ل
از          في التجمعات السكانية، وبالتالي أصبحت شبكات الطرق         سطينية ضعيفة وال تمت اطق الفل  المن

اءة ورًا        . بالكف ل والمواصالت تط اع النق هد قط سطينية ش ة الفل سلطة الوطني دوم ال ع ق ن م ولك
ذا       حيث لم تقتصر شبكات النقل على شبكات الطرق فقط،          ملحوظًا،   فقد اهتمت السلطة بتطوير ه

ع دوره   ه ليتناسب م اء ب يالقطاع واالرتق د من  ف ذ العدي ة، حيث شرعت بتنفي صاد والتنمي  االقت
رامج بكات   الب دءًا بتطوير ش ة ب ة ومتقدم ل متنوع بكات نق وفير ش ى ت دف إل ي ته شاريع الت  والم

زة           اء غ دولي ومين زة ال ار غ دة آمط ط جدي ات رب بكات وآلي تحداث ش ى اس ة إل رق القائم الط
  .البحري، ولكن الممارسات اإلسرائيلية التعسفية حالت أيضًا دون تطور هذا القطاع آما ينبغي

  
 الذي على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية       اإلسرائيليالعدوان   وسوءًا بتجدد    وزاد األمر تعقيداً  

ي   دأ ف د ، ٢٩/٩/٢٠٠٠ب ات       فق راء الممارس ة ج سائر فادح الت خ ل والمواص اع النق د قط تكب
رائيلية سطينية،   اإلس ة الفل سلطة الوطني اطق ال ى من سفية عل درت  التع ث ق ل حي سائر النق خ

ي   صاالت  ف دوان     والمواصالت واالت الق والع صار واإلغ راء الح الي ج ي اإلجم اتج المحل الن
رة       ـ    ٢٨/٩/٢٠٠٥ -٢٩/٩/٢٠٠٠اإلسرائيلي خالل الفت ون دوالر موضحة بالجدول        ٣٤٣ ب  ملي

  : التالي
  

  البند  الرقم
  

  القيمة

  ٤  %نسبة المساهمة في الناتج المحلي    .١
  ١٨٠٫٦  قيمة المساهمة بالمليون دوالر في الناتج المحلي   .٢
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  ٣٨  سط نسبة االنخفاض في الناتج المحليمتو   .٣
  ٦٨٫٦  قيمة التراجع بالمليون دوالر في السنة   .٤
  ٣٤٣   بالمليون دوالر٢٨/٩/٢٠٠٥-٢٩/٩/٢٠٠٠إجمالي التراجع من    .٥

  
  

ي فيما   ل والمواصالت وهى                    يل ة لقطاع النق راهن للقطاعات المختلف شخيص الوضع ال ل  "  ت النق
ل   ري، النق داخليالب ارات وال اد      ، المط دولي، األرص ل ال ة، النق وانئ البحري وى، الم ل الج النق

  . الجوية
  
  : النقل البري     ١-٤
  
  : شبكات الطرق  ١-١-٤
  

تيطانية       وإقليمية المناطق الفلسطينية إلى طرق رئيسية       فييمكن تقسيم الطرق     رى واس داخل ق  وم
سية       والتفافية، والطرق الرئيسية هي الطر     دن الرئي ة       ق التي تربط بين الم ادة من أربع ، وتكون ع

دها                     سبيًا يمكن تحدي ة ن سرعات عالي ة وال حارات في اتجاهين وحرآة المرور على الطريق عالي
اطق محدودة                      /  آم ٥٠بـ   غ في من ل والتفري ال التحمي سمح بأعم ة، وي اطق المأهول ساعة في المن

ل             سطحية تقل ه ال ر التقاطعات وتقاطعات ان  ويمنع مرور المشاة في غي در االمك ادة   بق ستعمل ع  وي
اطق،       ين المن ين       للربط ب ق جن ا طري ابلس   –ومنه ة      – القدس    –ن ق قلقيلي ل، طري ابلس،  – الخلي  ن

سطينية                        ة واألراضي الفل ضفة الغربي ين محافظات ال ربط ب والطرق اإلقليمية هي الطرق التي ت
ة المستوطنات،        فيوقد بنيت    ادة       ظل االحتالل اإلسرائيلي وتستخدم لخدم  من    وتتكون الطرق ع

ة   ا عالي دًا أي آثافته ع ج ادة مرتف ي الع ا ف رور فيه م الم اهين، وحج ي اتج ر ف ع حارات وأآث أرب
ين               ا ب ات م ة للمرآب سرعات العالي سمح بال م  ٩٠وآذلك ي ى     /  آ م ١٢٠ساعة إل ع   /  آ ساعة، وتمن

ا،                   سطحي فيه اطع ال ع التق ا يمن ًا م ا الطرق     نشاطات التحميل والتفريق ومرور المشاة وغالب وأم
اف حول                       ال ة التف ا آحرآ تم عمله ه ي سية إال أن دائرية هى في العادة من حيث التصنيف طرق رئي

ذلك، وخاصة للمرور ال               ابر،     المدن لتالفى الدخول لمراآز المدن لمن ليس بحاجة ل طوالي أو الع
ة          شوارع المحلي ى ال ن وإل رور م ة الم ع حرآ ع وتوزي ادة لتجمي ستخدم ع ة ت رق المجمع والط

سرعات        ولضمان حرية ا   د تصل          لوصول للطرق الرئيسية، آثافتها أقل وال ل ق ا أق المسموحة فيه
ل           /  آم ٤٥إلى   ساعة، وفى العادة تكون من حارتين أو أربع حارات مع حرية القيام بنشاط التحمي

ود على حرية توقف السيارات فيها، والطرق المحلية تستخدم لتقديم الخدمات           والتفريغ وتوضع قي  
د           للمرور المحلي با   ل ق سرعات المسموحة أق لمناطق واألحياء، وحجم المرور عليها منخفض وال

م  ٣٥تصل إلى    سيارات وهى                       /  آ ى توقف ال ود عل ادة تكون من حارتين وال قي ساعة، وفى الع
ا تكون طرق         مرتبطة بالطرق المجمعة للخروج لشبكة الطرق العامة، والطرق الزراعية عادة م

  . لخدمة المناطق الزراعية والملكيات الزراعية الخاصةترابية ومكونة من ممرين وتستخدم
  

ين                  ربط ب دن  ال معظم قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة تأهيل وإنشاء شبكة من الطرق ت م
رة من     الضفة الغربيةفى قرى الو وقطاع غزة ، حيث بلغ مجموع أطوال الطرق المنفذة في الفت

ام  والي١٩٩٩ -١٩٩٤ع ر ب 2068  ح و مت ى آيل شاريع ٣٣٨اإلضافة إل ن م ر م و مت  آيل
سية ة و الرئي ذه و. الطرق اإلقليمي ازاتلكن ه وات اإلنج دمت الق اح، حيث أق  ذهبت أدراج الري

سية   تدمير العديد من الطرق       على   اإلسرائيلية ة الرئي ة       والوصالت  واإلقليمي ة التحتي دمير البني  وت
رى وهى ا       . للعديد من شبكات الطرق    سطينية          وأما طرق مداخل الق رى الفل ربط الق لطرق التي ت
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ن  ر م شكل أآث سية وت ة أو الرئي الطرق اإلقليمي سطينية، والطرق % ٥٠ب بكة الطرق الفل ن ش م
ة وقطاع غزة من الخط                    ضفة الغربي االستيطانية وااللتفافية هي الطرق العرضية التي تخترق ال

 ربط المستوطنات وتوفير    األخضر وصوًال إلى المستوطنات اإلسرائيلية وهذه الطرق تهدف إلى        
يش  ستوطنين والج رور للم ة     م ضفة الغربي ل ال رائيلية داخ ستوطنات اإلس ن الم رائيلي م اإلس

  .وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، التى ال يسمح للفلسطينيين باستخدامها أو المرور عليها
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  :الطريق الساحلي   ٢-١-٤
  

سطينية الدراسات وال ة الفل سلطة الوطني ساحلية أعدت ال ة ال مخططات الخاصة  بتطوير المنطق
ورنيش( ول  ) الك دة بط ق     ٤٠والممت ه وبعم ى جنوب زة إل اع غ مال قط ن ش م م اه ٣٠٠ آ م باتج

سق    اق الخضرى المن اطق النط ة بمن شرق، والغني كيب"ال زة Land Scape"" الالندس المتمي
ز العد         ى ترآي وجي، باإلضافة إل ا البيول ة     بجيولوجيا وطبوغرافيتها وتنوعه ع األثري د من المواق ي

  .الجذابة واإلطالالت الرائعة
  

ام                      شمالية لع د من الحدود ال ساحلية ويمت ة ال ساحلي محور المنطق  بيت   ١٩٦٧ويشكل الطريق ال
ى الحدود                 الهيا، جباليا، غزة، الزهراء، النصيرات، الزوايدة، دير البلح، خان يونس، ثم رفح حت

ه حيث             الجنوبية مع جمهورية مصر العربية، وي      داد طول ى امت ختلف عرض الطريق الحالي عل
ى   روض إل ل الع صل أق د   ٧ي ا عن ى أآبره صل إل ر وي ه  ٣٠ مت ق وطبقات طح الطري ر، وس  مت

اف أو جزر                   ى أي أآت اإلنشائية القديمة وجودته المتدنية وال يحتوى الطريق في وضعه الحالي إل
ي وضعه ال ق ف ذا الطري ى ه ادة عل شكل القي ستوى أو خدمات أخرى، وت دنى م ائم خطورة  لت ق

د          ة عن ي، خاص ي واألفق ه الرأس وء تخطيط ارة وس اب اإلن افة غي طحه باإلض ى س ة عل الخدم
  .  يمتد من منطقة النورس حتى منطقة الواحة شماًالالذيارتفاعات منطقة النصيرات وفى الجزء 

  
و الحضري والعم         األفقيوقد تأثر مسار الطريق      يتضح  ، و راني  في وضعه الحالي بعشوائية النم

د    ٧ذلك في منطقة مخيم الشاطئ على سبيل المثال حيث يختلف فيه عرض الطريق من                 ر عن  مت
ى   صل إل يم لي دخل المخ ى     ١٠م صل إل اد لي شكل ح اق ب دأ باالختن م يب طه ث ي وس ي ٥ م ف  م ف

ه،                  ذلك ال يوجد أي تصميم مروري للتقاطعات علي مخرجه من المخيم عند الجانب الجنوبي، وآ
شكل جسر وادي                 وال تتن  ا ي اسب أقطار المنحنيات الرأسية واألفقية فيه مع سرعات التصميم، آم

ادة  أوجد الحاجة الماسة الذياألمر .  غزة نقطة اختناق مروري عند ساعات الذروة        تطويره  إلع
ط                  ذا المشروع رب رح ه وتصميمه بما يتمشى مع متطلبات تنمية المنطقة السياحية الساحلية، ويقت

و ق الك ة   طري ع األثري شاطئ والمواق ى ال ة عل سياحية المقترح شاريع ال ن الم ة م رنيش بمجموع
ع الموجودة في                إيجادالقديمة، باإلضافة إلى     ساحلية والمواق سياحية ال ع ال  حلقة اتصال بين المواق

  .الداخل، لتشكل جولة سياحية متكاملة وتيسر حرآة السياح
  

اهين  سيارات باتج ق لل ن طري ورنيش م ون الك ى  ويتك شتمل عل ا ي اه، آم ل اتج ي آ سربين ف  وم
ل، وفي        صفين من أشجار النخي دراجات في آال االتجاهين محاطة ب ة ال ة لحرآ حاشيات مؤهل
انبي الطريق أرصفة                        ى ج ا يوجد عل ات، آم رة عريضة مزروعة باألشجار والنبات الوسط جزي

سافات محددة     للمشاة، والطريق مزود بشبكة مياه وأخرى للصرف الصحي وأعمدة إنارة عل            ى م
سيارات                 ه مواقف لل زداد عرض الطريق ليضاف إلي اآن محددة ي ق، وفي أم على جانبي الطري
دمات    ن الخ ا م ود وغيره ات وق ة ومحط الت تجاري اهي ومح ات ومق تراحات وآافتيري واس

  .التجارية والسياحية والترفيهية
  
  "الممر اآلمن" طريق عابر فلسطين    ٣-١-٤
  

دأ                 يعتبر طريق الممر اآل    ة يب ضفة الغربي من هو الشريان الرئيسي الذي يربط بين قطاع غزة وال
سحاب الطرف اإلسرائيلي من  ة ان د عملي ل بع ضاء الخلي ا ق ى ترقومي انون إل ة بيت ح من مدين

  .الفلسطينيةأراضي السلطة الوطنية 
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سوب األرض ب              ٤٢وصمم طريق الممر اآلمن بطول        سوب الطريق أسفل من م  ومن ر،   ٥ ـآ  مت
ع   وي ن م ر اآلم ق المم اطع طري صمم   ٦تق رائيلي ف ب اإلس ة للجان رق فرعي ى ٦ ط سور أعل  ج

  .الطريق
م ت  ة  ميصمت يناريوهات مقترح ثالث س ق ب رض    الطري ون ع رح أن يك سيناريو األول المقت ، ال

، وعرض   الحديد على جانب واحد من الطريق       متر، ويكون حرم وخطوط السكة     ٨٤٫٦الطريق  
ي             ٣ والمسافة بين الخطين     متر ٦خط السكة الحديد       د الكل سكة الحدي  متر فيكون عرض حرم ال

ة بعرض   ١٥ ة التحتي اطق البني د من سكة الحدي رم ال ب ح د جان ر، ويح از ٦ مت ر خاص بالغ  مت
رض  ارة بع ضراء واإلن اطق خ اء ومن وط الكهرب ارة ٦وخط سيارات الم سارات ال ر، وم  مت

ر  ومسار      ٣٫٨عرض المسار الواحد      مسارات للسيارات    ٣ مسارات     ٤بالطريق مصمم لها      مت
رح            ٣واحد للطوارئ عرضه       ي المقت ر فيكون العرض المسار الكل ر،  ويتوسط      ١٤٫٤ ٠ مت  مت
سيارات            ١٢الشارع جزيرة عرضها      متر بها مناطق خضراء وأعمدة إنارة ، وبالمثل مسارات ال

ارة وا        ١٤٫٤٠القادمة من غزة عرضها      دة اإلن ر   ١٢لخدمات    متر، والمناطق الخضراء وأعم  مت
  . متر٨٤٫٦٠فيكون العرض الكلي لطريق الممر اآلمن  المقترح 

  
  
  
  
  :الداخليالنقل    ٢-٤
   

ى تطوير      تعمل وزارة النقل والمواصالت على تنظيم قطاع النقل الداخلي من خالل              العمل عل
خدمات إصدار رخص المرآبات والمعدات والكراجات والورش ومعارض السيارات ومكاتب          

أ سياقة     اجير و مرالت دارس ال افالت وم رآات الح ي، وش ز الفحص الفن د  ..آ خ، والتأآ ن إل م
ن خالل تطوير  صالح سياقة م ة ال ستوى مهن ع م ى الطرق، ورف سير عل ى ت ات الت ية المرآب

شرات              المناهج وتوفير الدورات التدريبية المهنية، ورفع مستوى السالمة المرورية من خالل ن
رامج ت   ة وب ادية مروري ق       إرش رور وتحق نظم الم ى ت شريعات الت وانين والت ن الق ة، وس وعي

انون     السالمة المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة،حيث قامت          المرور  الوزارة باعداد ق
م   سنة  ) 5(رق ى للمرور     2000ل شاء مجلس أعل م    وان سئولة عن رس ا الم ة العلي وهو الجه

ائ  رور ووضع خطط ووس ق الم ة لمرف سياسة العام ام  ال د مه ه، وتحدي اليب النهوض ب ل وأس
شكيل   رور، وت ق الم ذ خطط مرف ى تنفي ة عل ات القائم ات والجه وزارات والهيئ سئوليات ال وم

 .لجان المرور المحلية 
داخلي       ولقد اقتصرت     ل ال سطينية      في وسائط النق اطق الفل سبب         المن ات والحافالت ب ى المرآب عل

سائط النقل الداخلي من مرآبات وحافالت تطورًا   شهدت وسكك الحديدية، و عدم توفر األنفاق وال   
ن    رة م الل الفت ًا خ ي، ٢٠٠٦-١٩٩٤ملحوظ زة،     ف اع غ ة وقط ضفة الغربي ن ال ل م شير  آ وت

صائيات ى  اإلح ات  إل وع المرآب يأن مجم زة     ف اع غ ة وقط ضفة الغربي ن ال ل م  ١٩٤٣٣١ آ
ة،  ا مرآب سبة    ١٣٩٧١٠منه ة أي بن ضفة الغربي ي ال ة ف ي  مر 54621، و%٧٢ مرآب ة ف آب

سطينية      تشكل المرآبات الخصوصي     ، و %٢٨قطاع غزة أي بنسبة      سبة    في المناطق الفل ى ن أعل
ى  سبة  %٦٧وه اري بن ات التج ا المرآب سبة   %١٧٫٨٢، يليه ومي بن ات العم م المرآب ن ث ، وم
ات ، و%٧٫٤١ الى يوضح احصائيات المرآب يالجدول الت ة وقطاع غزة ف ضفة الغربي ى  ال حت

  .٢٠٠٦أغسطس 
  النسبة  المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية   المرآباتنوع  .م
 %67 130900  ٣٧٨٦٥ ٩٣٠٣٥  المرآبات الخصوصي  ١
 %17.82 34639  ٧٣٦٣ ٢٧٢٧٦  المرآبات تجاري  ٢
 %7.41 14408  ٣٨٤٣ ١٠٥٦٥  المرآبات عمومي  ٣
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 %3.69 7168  ١٠٢٨ ٦١٤٠  مرآبات أخرى   ٤
 %3.71 ٧٢١٦  ٤٥٢٢ ٢٦٩٤  مرآبات حكومية   ٤

  %١٠٠ ١٩٤٣٣١  ٥٤٦٢١ ١٣٩٧١٠  وع المجم
  

رة جراء الممارسات             إلى باإلشارةوجدير   سفية   اإلسرائيلية  أن النقل الداخلي تكبد خسائر آبي  التع
شاحنات                  الناجمة   ة وال ات الخصوصية والعمومي دمير المرآب ى ت وات اإلسرائيلية عل عن إقدام الق

ود وا ات الوق ات ومحط ورش والكراج ة وال ات التجاري ار والمرآب ع  الغي الت قط از ومح لغ
ا             وإحداثوالمعدات الثقيلة، وآذلك تدمير وتجريف       دبابات عليه الطرق نتيجة مرور ال  أضرار ب

رور الكثيف وإغالق ل الم ى طرق وتحوي اد أخرى طرق إل اض ح ي، وحدوث  انخف وى ف  الق
شرسة     اله إلى باإلضافة.  هذا القطاع جراء اإلغالق وفصل المناطق الفلسطينية       فيالعاملة   ة ال جم

و             ة          ٢٠٠٦على جسور قطاع غزة في شهر يوني  ٤ اإلسرائيلية ، حيث دمرت الطائرات الحربي
ل في القطاع،             ربط شبكة النق ذه الممارسات أدت      جسور ت ى ه ل        إل  الحاق أضرار وخسائر بالنق

  . العام بطرق مباشرة وغير مباشرة
  
  

  : المطارات والنقل الجوى  ٣-٤
  

 قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن وذلك بهدف أنشئ أول مطار فلسطيني مع
 االقتصاد الفلسطيني وإنعاشتحقيق السيادة على الحدود واألجواء الفلسطينية وآذلك تطوير 

من خالل توفير إيرادات مالية وتدفقات استثمارية ناهيك عن توفير خدمة نقل سريعة وذات 
 األراضي الفلسطينية مطار فيإلشارة إلى أنه يوجد جودة للمسافرين الفلسطينيين، وجدير با

  . المحافظات الشمالية ولكنه تحت السيطرة اإلسرائيليةفيقديم أال هو مطار قلنديا يقع 
  
  : مطار ياسر عرفات الدولي   ١-٣-٤
  

يقع مطار ياسر عرفات الدولي شرق مدينة رفح في المنطقة المحاذية للحدود الدولية 
بـ  آيلومترًا وتقدر مساحته الكلية ٣٦ة، ويبعد عن مدينة غزة حوالي الفلسطينية المصري

  . دونم٢٨٠٠
متر بعرض ٣٠٨٠يتكون مطار ياسر عرفات الدولي من المدرج الرئيسي والذي يبلغ طوله 

 متر، صالة المسافرين والتي تقدر ١٠٥ متر بعرض ٨٣٠ متر، موقف طائرات بطول ٦٠
مبنى الشحن،  مبنى الرادار، آما يوجد في مطار ياسر ، برج المراقبة، ٢م٤٠٠٠مساحتها ب 

عرفات الدولي مجموعة من المحطات المالحية، ويضم المطار صالة الشرف واستقبال 
الرئيس وآبار الزوار، آذلك مبنى اإلدارة وعنابر الصيانة ومبنى األرصاد الجوية ومخازن 

لصحي وساحات وقوف البترول ومحطات اإلسعاف واإلطفائية والكهرباء والصرف ا
 السيارات

جميع منشآت المطار مصممة وفقًا للمواصفات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران العالمية 
حيث تم تثبيت عضوية مطار ياسر عرفات الدولي في مجلس المطارات " ICAO" "اإليكاو" 

م أنواع و يستطيع مدرج المطار استقبال معظ"LVGZ"  برمز دولي مستقل "ACI "العالمية
 مسافر سنويًا ومن 750,000طائرات نقل الرآاب، بينما تستوعب صالة السفر حتى 

). المشترآة(الممكن أن يزيد هذا الرقم بعد االنتهاء من أعمال إنشاء صالة السفر الجنوبية 
تم تزويد المطار بجميع األجهزة والمعدات الفنية بما تضمن سهولة االتصال مع جميع و

لدول المجاورة، آما تم تزويد المطار بأجهزة المالحة األرضية وإنارة المطارات في ا
هذا وقد ساهمت . المدرج، ومواقف الطائرات، مما أهل المطار للتشغيل على مدار الساعة
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العديد من الدول المانحة في تمويل مشروع مطار ياسر عرفات الدولي، وتوفير طائرات 
مالى  المنح والقروض التي تم صرفها إلنشاء وتجهيز الخطوط الجوية الفلسطينية فقد بلغ اج

  . دوالر أمريكي86,654,377مطار ياسر عرفات الدولي 
  

دة مرات         هذا وقد أقدمت القوات اإلسرائيلية على استهدف مشروع مطار ياسر عرفات الدولي ع
ر  المطا في عن خسائر فادحة     أسفرت،  ٢٦/٦/٢٠٠٦ وأخرها بتاريخ    ٨/١٠/٢٠٠٠أولها بتاريخ   

ة  داثنتيج ة   إح سب متفاوت سيمة بن ي أضرار ج درج  ف ن الم ل م اءة آ ة  وإض درج، ومحط  الم
ائرة    ر ط صحي، وهنج صرف ال اه وال اء والمي بكات الكهرب الرادار، وش ة ب اء الخاص الكهرب
الرئيس، وهنجر الصيانة الرئيسي، والمساعدات المالحية واألجهزة المالحية، ومكتب األرصاد،   

 اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي بما        إلعادة اإلجماليةقدر التكلفة   هذا وت . وسور المطار 
  . دوالر أمريكي26.959.231يقارب بـ 

  
  " مطار القدس الدولي" مطار قلنديا     ٢-٣-٤

، وهو مطار أنشئ في       المحافظات الشمالية  فيبجوار القدس الشريف    مطار قلنديا مطار قديم يقع      
م        ،  عهد االنتداب البريطاني   ى األردن، حيث ت ه إل ة    إضافة ثم نقلت إدارت  محطة لألرصاد الجوي

ام      ، ومن ثم خضع للسيطرة اإلسرائيلية     للمطار ومترين         ١٩٦٧ بعد حرب الع د آيل ى بع ع عل ، ويق
  . الذي يفصل رام اهللا عن القدس الرئيسي من المطار حاجز قلنديا، وهو المدخل

  
  
  
  
  الخطوط الجوية الفلسطينية   ٣-٣-٤
  

ل                أنشئ وفير خدمات نق ت السلطة الوطنية الفلسطينية شرآة الخطوط الجوية الفلسطينية من أجل ت
ة ومريحة ومناسبة     ادل مع شرآات          واتصال آمن اون والتب الم بالتع اقي دول الع سطين وب ين فل ب

ساهم  مالي، إلى جانب توفير مورد واألمثل األجودالموازية وتقديم الخدمة  النقل الجوي الدولية  ي
  .تنمية قطاع النقل الجوى وتأهيل الطواقم العاملة فيه في
  

سطينية ، طائرتين من طراز       ة الفل ة من     FOKKER 50  تمتلك الخطوط الجوي ، وطائرة ثالث
ن طالل        تبرع بها Boeing 727 طراز د ب ر الولي سمو الملكي األمي وفى إطار   . صاحب ال

د من االت       شرآة العدي دت ال شرآة الخطوط عق ات تطوير العمل ب مع شرآات    Interline فاقي
ل   طيران موازية لتنظيم ة     الجوي، النق ران والملكي ل مصر للطي ة  مث ة   األردني  والخطوط القطري

  .واليمنية والملكية المغربية
  

سطينية                     ة الفل ل من الخطوط الجوي ة، بتموي آما تم العمل على تنفيذ مشروع مبنى للخطوط الجوي
غ  ة بمبل ة تعاقدي ة   دوال١٫٤٦٦٫٨٥٠بقيم ساحة إجمالي ى م ي عل از ٢م٥٧٧٥ر أمريك م إنج ، وت

شائية      % ١٥ ال اإلن ى استكمال المبنى من خالل               .فقط من األعم ًا العمل عل اد  ويجرى حالي  إيج
  . التمويل الالزم لذلك

  
  مشروع محطة الشحن الجوي   ٤-٣-٤
  

وى             ل الج اع النق ى قط ة ف شاريع الهام ن الم وي م شحن الج ة ال شاء محط شروع  إن ر م  يعتب
ينفذ   سطيني، وس صاد الفل ة االقت ى ادارة عجل ساهم ف صادي سي د اقت ه عائ يكون ل والمطارات وس
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سطيني،                      ران الجوي الفل ي و سلطة الطي اد األوروب ين االتح ة ب ة موقع ى اتفاقي اء عل المشروع بن
ة   ي بقيم اد األوروب ن االتح ول م ز  ٢٥مم شاء والتجهي شمل اإلن ل ي التزام آام ورو، وب ون ي  ملي

دريب ى      والت ة عل شاء  المحط يتم إن ث س شروع، حي ة للم ل تنفيذي الث مراح اد ث م اعتم د ت ، ولق
امج                    ٢ م ٣٥،٠٠٠مساحة   دات و عمل برن د للمع ة و التوري ة التحتي دات البني ى تمدي ، باإلضافة إل

  .تدريبي آامل
 

اريخ   شروع بت ام للم دم المخطط الع شاري ٣/٧/٠١ق ل االست ن قب م Mott MacDonald م  و ت
  . االستشاري وسلطة الطيران المدني ووزارة التخطيط والتعاون الدولياعتماده من

 
اريخ               ة للمشروع بت ة التنفيذي اني للجن اع الث تم          ٣/٩/٢٠٠١وآان االجتم ه هو أن ي ، وآانت نتيجت

العمل على استمالك أرض المشروع، والتنسيق مع السلطات اإلسرائيلية لعمل المسح الجغرافي      
  .عوالطبوغرافي ألرض المشرو

 
ة                       ه للجهات المعني ار تعليمات و عم رئيس الراحل أب أما فيما يتعلق بأرض المشروع، لقد أصدر ال

شحن الجوي هي أرض          ١٦/٩/٢٠٠١الستمالآها بتاريخ    ة لمحطة ال ، حيث أن األرض المطلوب
  .خاصة

  
دريب     " وتتضمن مراحل المشروع     ز وت شاء وتجهي تيعابية قصوى تصل           "ان ة اس  مرحلتين بطاق

  : ألف طن سنويًا، على النحو التالي ٩٥إلى 
  . طن سنويًا٣٣٫٥٠٠ شهرا يبدأ التشغيل بعدها بطاقة ١٦مدة اإلنشاء : المرحلة األولى

  . طن سنويًا٩٥٫٠٠٠ شهرا يبدأ التشغيل بعدها بطاقة ٢٩مدة اإلنشاء : المرحلة الثانية 
  

سطينية               ة الفل سلطة الوطني اطق ال ى من دوان االسرائيلي عل اريخ    ونظرًا للع د  ٢٨/٩/٢٠٠٦ بت ، فق
   . توقف العمل على تنفيذ هذا المشروع، اضافة قيام الدول المانحة بتجميد التمويل المتعهد به

  
  

  : الموانئ البحرية  ٤-٤

ساهم                 ة التي ت يعتبر قطاع الموانئ البحرية والنقل البحري من أهم القطاعات االقتصادية الخدماتي
رة   ة آبي ة ا    وبدرج اش وتنمي ي إنع صادية     ف ة االقت ريان الحرآ ه ش سطيني، لكون صاد الفل القت

  . والتنموية واالستثمارية
  
  : ميناء غزة التجاري  ١-٤-٤

شاريع                    م الم ة غزة من أه وب مدين اء بحري جن ى       اإلستراتيجية يعتبر إنشاء مين سطين عل  في فل
الم              الخارجي   الصعيد السياسي واالقتصادي، حيث سيعمل على إيجاد معبر حر لفلسطين على الع

المي،    صاد الع ي باالقت صاد المحل ط االقت صادي ورب سين الوضع االقت أنه تح ن ش ذي م ر ال األم
ة ،     دمات التجاري ة والخ صناعات المحلي صادرات وال ة ال ة وتنمي ارة العالمي اق التج يع نط وتوس
ل البحري                     اتج خدمات النق ق ن وسيوفر الميناء بعد تشغيله مورد دخل لالقتصاد القومي عن طري

ة   يوفر قراب ث س ى ١٥٠حي ارك واألرضيات   ٢٠٠ إل دفوعات الجم ن م نوياًً م ون دوالر س  ملي
ارب           ة         ١٨٠٠للبضائع القادمة عبر الموانئ اإلسرائيلية، وسيوفر ما يق  فرصة عمل خالل مرحل

وتنطلق أهمية وأولوية .  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التشغيل     ٥٠٠٠اإلنشاء وحوالي   
ى      أن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تعتمدالحالي الوقت في تنفيذ المشروع شكل آامل عل وب

اء أن                  درت الدراسات الخاصة بالمين الموانئ اإلسرائيلية فيما يتعلق باالستيراد والتصدير حيث ق
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ام             ٢ما يعادل    ول ع صديرها بحل تيرادها وت يتم اس ضائع س ع   ٢٠٠٥ مليون طن من الب د يرتف  وق
  .٢٠١٢ مليون طن عام ٦٫١٥هذا الرقم إلى 

  

  
ات       رت الدراس د أق ة فق وارد المالي ة الم شروع ومحدودي ذا الم ذ ه رى لتنفي ة الكب رًا لألهمي ونظ

أن    ٣الهندسية والفنية بضرورة تقسيم مراحل إنجاز المشروع إلى       ًا ب ة، علم  مراحل رئيسية التالي
ك بواسطة       جميع الدراسات الفنية والبيئية الالزمة لتنفيذ المشروع وآذلك          ة وذل التصاميم المطلوب

  . ٢٠٠٠ العام في إنجازهامجموعة شرآات استشارية عالمية متخصصة تم 
  

  )Phase IA(المرحلة األولى 
 متر لخدمة مناولة البضائع العامة والحاويات ٢٠٠تتكون هذه المرحلة من رصيف بطول 

يرة آالسيارات وغيرها،  متر لمناولة المعدات الكب١٤٠باإلضافة إلى رصيف الدحرجة بطول 
 ١١ متر، أما عمق المياه فيصل إلى ٧٣٠ويصل طول آاسر األمواج في هذه المرحلة إلى 

  .مترًا
  

  )Phase II(المرحلة الثانية 
تتضمن المرحلة الثانية توسيع الميناء و ذلك بتجهيز محطة آاملة لمناولة الحاويات بسعة تصل 

 متر مجهز لخدمة ٦٠٠م تجهيز رصيف بطول   حاوية في السنة و سوف يت٥٠٠،٠٠٠إلى 
  . متر١٤بواخر لغاطس 

 
  )Phase III(المرحلة الثالثة 

ات         ل الحاوي ضائع مث واع الب ف أن ة مختل ة لمناول دات الالزم دث المع اء بأح ز المين يتم تجهي س
ضائع     واع الب اًء متخصصًا ألن اء مين صبح المين ي ت ك آ ة، وذل ضائع العام صب والب ضائع ال وب

  .المختلفة
  :وسيقدم الميناء الخدمات الرئيسية والمساندة التالية

 المساعدات المالحية ، وتختص هذه المجموعة من الخدمات بسالمة المالحة والتحكم في    -١
  .حرآة دخول وخروج السفن بالميناء

  . خدمات القطر   -٢
  . خدمات مناولة البضائع   -٣
  . خدمات النقل   -٤
  . خدمات التخزين   -٥
  . معدات مناولة البضائع اآللية    -٦
  . خدمات اإلرشاد   -٧
   

  :الخدمات المساعدة بميناء غزة البحري
  . بناء وإصالح السفن  -١
  . التزود بالوقود  -٢
  . مجموعة األنشطة التجارية  -٣
  

ة        شآت المؤقت ة المن ت بمهاجم ري وقام زة البح اء غ شروع مين رائيلية م وات اإلس تهدفت الق اس
دمير بـ         للمشرو ا الخسائر    . دوالر أمريكي   ١٫٥٦٠٫٠٠٠ع  وقدرت الخسائر المباشرة نتيجة الت أم

ر المباشرة  ذ فهيغي أخر تنفي سطينية نتيجة لت ة الفل سلطة الوطني دتها ال ي تكب ع الخسائر الت  جمي
ل   ات ممث اول، ودفع ات المق ي دفع ة ف رائيلية، والممثل ات اإلس سبب الممارس شروع ب الم
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ي ،                   )االستشاري(المالك تثمار األوروب ى قرض بنك االس ستحقة عل د الم  خسائر ناتجة عن الفوائ
  .اتجة عن تعليق العمل في المشروعوخسائر ن

  
  : مرفأ الصيادين ٢-٤-٤

  
م    ان الحك ه إب م إقامت اء ت داد لمين و امت زة ، وه ة غ ة شواطئ مدين صيد قبال أ ال شروع مرف ع م يق

أ من خالل جهات                 وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطين    . العثماني ذا المرف شاء ه ذ إن دء بتنفي ية بالب
واد       تخدام الم م اس ون،  وت اولون محلي ة ومق شارية محلي رآات  است ع ش دت م ث تعاق ة حي محلي
وانئ                      ة لمواصفات الم ر مطابق اء وهي غي ة البن األولية المتوفرة وخاصة مخلفات البناء في عملي

ى  عدم تثب           سهولة انجراف              العالمية وأدى استخدام هذه المواد إل ك ل اه وذل سوب عمق المي يت من
ين القوالب                   هذه المواد إلى الحوض،  حيث تقوم التيارات المائية بسحب مواد الردم والرمل من ب
ذ                            م تنفي ا ت سوبه، آم وط من م هب ى تخلخل تماسك جسم الرصيف ومن ث الخرسانية مما يعمل عل

ايير ا   ع المع تالءم م ية ت ات هندس ود مخطط شروع دون وج ة، الم ى إضافةلدولي م إل د ت ك فق  ذل
تالل   ن االح أ م ذا المرف تهدف ه رائيلياس ا أدى اإلس ى، مم سم  إل ة الج ه و خلخل زء من دمير ج  ت

ؤدى الغرض                   . الهندسي الكلي للمرفأ     رميم وتطوير لي ادة ت ى إع صيد بحاجة إل أ ال لذلك فإن مرف
  .المطلوب وآذلك توفير البنى التحتية لخدمات الصيد

  
  "، السكة الحديديةالمعابر الحدودية" دولي ـ النقل ال ٥-٤

  
ى             ة  من وال سكك الحديدي سلطة  أراضي يشكل النقل الدولي للرآاب والبضائع على الطرق وال  ال

صادية وتحقيق التكامل              األساسيةالوطنية الفلسطينية أحد الدعائم      ة االقت ة الحرآ شيط وتنمي  في تن
  . اإلقليمياالقتصادي 

  
  : دودية البريةالمعابر الح   ١-٥-٤

دول المجاورة                     ة وقطاع غزة بال ضفة الغربي ربط ال تعتبر المعابر والنقاط الحدودية القائمة التي ت
ذه       ع ه ل  جمي رائيل ع سيطر إس ة ، وت ة التجاري ؤثرة بالحرآ سية الم ور واألداة الرئي ي المح ه

ذه          دة  التي حولت ه ة المعق ابر االمعابر وتقوم بفرض سلسلة من اإلجراءات األمني اط   لمع ى نق  إل
ة، و يس تجاري ة ول ة  أمني ر الكرام ن معب ل م ة آ ة البري ابر الحدودي شمل المع ا( ت ر )أريح ، معب

ويقع معبر الكرامة على نهر . ، ومعبر بيت حانون، ومعبر المنطار، ومعبر صوفيا    )رفح(العودة  
ة              ة األردني ر      األردن ليسهل تنقل المسافرين الفلسطينيين إلى العالم عبر المملك الهاشمية ويمر عب

ر             ٧٥٠٠٠هذا المعبر ما يقارب      ع معب ادل التجاري، ويق  مسافر سنويًا، ناهيك عن استخدامه للتب
ة               ى جمهوري سطين إل سافرين من فل ل الم ستخدم لنق سطينية المصرية، وي العودة على الحدود الفل

ستخدم    مسافر سنويًا٣٥٠٠٠٠مصر العربية إلى العالم ويمر عبر هذا المعبر ما يقارب           ا ي ، وآم
انون                   ر بيت ح هذا المعبر للتبادل التجاري بين فلسطين ومصر والعديد من الدول األخرى، ومعب
ال        يستخدم لحرآة العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط األخضر ويبلغ متوسط عدد العم

 معبر المنطار    عامل ويتوقف هذا العدد تبعًا للظروف السياسية، أما        ٣٠٠٠٠الذين يعبرون عبره    
ر صوفيا             يعتبر المعبر الرئيسي الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل ويستخدم للتبادل التجاري، ومعب
ل                           ذلك نق ادل التجاري وآ ضًا للتب ستخدم أي ى الحدود مع إسرائيل وي ح عل يقع شرق محافظة رف

 في قطاع    بر يوضح المساحة التقديرية و حجم التبادل التجاري لكل مع         التاليوالجدول  . مسافرين
   .غزة
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 المساحة التقديرية المعبر
 عدد الشاحنات $الصادرات  عدد الشاحنات $الواردات   )دونم(

٥٣٥،٢١٥،٦٤  ١٠٠ المنطار
١١٥٥٥ ٤٧،٠١٨،٢٣٦ ٥٨٦٨٤ ٠ 

 - - - ٦٨،٧٠١،٠٢٨  - بيت حانون

  -  -  -  -  ١١٢  صوفا
  -  -  -  -  ١٨  ناحال عوز
 - - - ٩،٢٧٦،٧٤٢  ٢ رفح التجاري

٦١٣،١٩٣،٤١   الياإلجم
٤٧،٠١٨،٢٣٦  ٠  

  

  
ى    فيتسعى السلطة الفلسطينية إلى تطوير األداء  و ابر عل اء المع  المعابر وذلك من خالل إعادة بن

هولة،    ر س ريعة وأآث ة س وفير خدم ن أجل ت ا م دمات فيه ذلك خصخصة الخ دم وآ و متق د نح فق
ؤخرًا بواسطة              دادها م ة      أوصت جميع التقارير والدراسات التي تم إع ة واألهلي المؤسسات الدولي

اء               ة إلنه بضرورة تطوير برامج متكاملة إلدارة وتصريف البضائع وتطوير البنية التحتية الالزم
ار    ري المنط ي معب ة وخاصة ف ابر التجاري ع المع ي جمي ًا ف ع حالي ل المتب ل والتحمي ام التنزي نظ

ة،      يتسم بالشف  والجلمة على أن تساعد هذه البرامج على استخدام نظام         ويمكن  افية وسهولة المراقب
  : تلخيص نتائج الدراسات والتقارير فيما يتعلق باالحتياجات التطويرية للمعابر على النحو التالى

  
في  المعابر ذات الطابع   التجارية  لممارسة األنشطةاألساسية الالزمةتوفير البنى التحتية  .١

وى  ال إذ ،التجاري  ذه تحت ابر  ه ى   المع ة  عل ارة  بكاتش  أرصفة أو  أي اه  لإلن  وال والمي
 وجود عدم إلى إضافة تفتيش، أجهزة أو وخروج الشاحنات لدخول مداخل على يحتوي
 .محددة أسوار

 بوابات على االزدحام الشديد  لمنعالمعبر من والخارجة الداخلة للشاحنات ممرات إنشاء .٢
 .داخله التجارية األعمال إعاقةالمعابر، آذلك منع 

شاء  .٣ شاحنات  نتظار ال خاصة  مواقف  إن ر  داخل  ال دًال من   المعب ى الممر   االنتظار  ب  عل
 .المعبر بحاجة يفي وال ضيًقا ممًرا يعتبر والذي الرئيسي

 العينات إلى هذه إرسال من بدًال براالمع داخل والعينات المواد لفحص اتمختبر إنشاء .٤
 .والمقاييس المواصفات مؤسسة مختبرات

ة  اتمواصف وذات مالئمة مستودعات توفير .٥ ضائع  لتخزين وحفظ   مناسبة  وتقني  من  الب
 .تلفها عدم ضمان أجل

دها  وتجهيز وتطوير بناء إعادة .٦ ة  مكاتب الوزارات والمؤسسات ذات العالقة وتزوي  بتقني
 . التقنيات والبرامج المحوسبة حيث من براالمع التجاري داخل العمل تناسب

 وهي  القطاع الخاص   مطالب من مطلب يعتبر هذا بالتجار خاصة انتظار صالة إنشاء .٧
 .تجاري u1578 معبر أي متطلبات من األدنى الحد

 . توفير مرافق ومنشآت مجهزة لدخول وخروج الشاحنات التجارية .٨
 . توفير األجهزة والمعدات الالزمة لتسيير العمل بالمعابر .٩
 .  بالمعابر وتجهيزها بالتقنيات الحديثةإدارية مبانيتوفير  .١٠
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شم  إداريتطوير نظام     .١١ سيق وبرمجة عمل المع           ي ات التن ائج وحل       ال آلي ة النت بر ومراقب
 . النزاعات

ابر   .١٢ وير إدارة المع دادتط ي  وإع ل التنظيم داخل    الهيك ن ت د م وظيفي والح والوصف ال
  .العمل مع المؤسسات العامة وأجهزة األمن

  . براتطوير مقاييس زمنية لمرور البضائع على المع .١٣
  . "Door to Door "بر المعتوفير نظام الشحن المباشر خالل ا .١٤
 .توفير خدمات المسافرين والبضائع لكل معبر حسب طبيعة العمل به .١٥

اع        .١٦ اض ارتف ث ادى انخف صادرة، حي ات ال رور الطلبي ه لم سموح ب اع الم ادة االرتف زي
ضائع ات الب ل " المشطاح" حاوي ة النق ادة تكلف ى زي ع % ٣٠ بحواليال ل لجمي ى األق عل

  .برابر المع زمن المرور عوإطالةالسلع 
ح الحدودي   وتطوير   توسيع  .١٧ ر رف دولي   معب ة  المساحة  أن إذال ر  الحالي  والتي  للمعب

 لممارسة تكفي وال محدودة جدًا مساحة وهي دونم  2عن تزيد ال تستخدم للمسافرين
 .التجارية األنشطة

 للتلف  تتعرض  التي المواد الغذائية وخاصة للبضائع الظاهري للفحص أجهزة توفير .١٨
 .الحالي األمني الفحص حاالت من يرالكث في

سهيالت  إدخال  .١٩ ة  ت ة  تجاري ا  وخاصة  حقيقي ة   فيم ق بإمكاني ى  التجار  وصول  يتعل  إل
ذلك  بهم األعمال المناطة إلنجاز براالمع من اإلسرائيلي الجانب سهيالت  إدخال ، وآ  ت
ضائع  بإدخال  خاصة  شاحنات  الب ى  من مصر   وال سمح  ال إذ ، غزة  قطاع  إل  ي

 .الخاصة شروطهم حسب معينة إال بارتفاعات الشاحنات بإدخال اإلسرائيليين

دأ  إذ ، براالمع داخل العمل ساعات عدد زيادة .٢٠ ساعة  من  العمل  يب  التاسعة صباحا   ال
 .البضاعةتكديس  إلى يؤدي الذي األمر ، مساًء الخامسة الساعة وحتى

 .  بفعالية وآفاءةتوفير الكوادر المدربة والمؤهلة القادرة على تسيير العمل بالمعابر .٢١
  

 ٢٠٠٦-٢٠٠١ إلى أن حرآة المعابر الحدودية شهدت انخفاضًا خالل الفترة من            باإلشارةوجدير  
ى م       روض عل رائيلي المف صار اإلس ستمر والح دوان الم سبب الع ة   ب سلطة الوطني اطق ال ن

ن شاحنة    إلى أن نظام النقل م     باإلضافة المتكرر والمستمر للمعابر،     اإلغالقالفلسطينية، وخاصًة   
سبب  ضاعة وي سليم الب ؤخر ت احنة ي ى ش دارًاإل ادة إه ة للوقت وزي ا إجمالي ل بم اليف النق ي تك  ف

سلطة                      اطق ال ى من دوان اإلسرائيلي عل ل الع اليف قب يناهز عشرة أضعاف ما آانت عليه هذه التك
ق بالبض         ٢٨/٩/٢٠٠٠ بدأ بتاريخ    الذيالوطنية الفلسطينية    ا يتعل دة فيم زداد الخسائر ح " ائع ، وت

ى شاحنة            " المواد السائبة  ا عل اد تحميله م يع حيث تتضاعف األضرار ألن البضائع تنزل أرضًا ت
ذ               ا في ه ة منه ات هام د آمي ا تفق ة  أخرى بواسطة رافعة مما يسبب أضرارًا للمنتجات آم ه العملي

  . والرمل والحصىبسبب امتزاجها بالغبار
  

  :السكك الحديدية  ٢-٥-٤

  آافة دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية لتنفيذ مشروع بإعدادلفلسطينية  قامت السلطة الوطنية ا   
ة  ة إقليمي كة حديدي شبكة س زة ب اع غ ط قط اورة،  رب دول المج زة وال ين قطاع غ ربط ب ، بحيث ي

ضفة                ين محافظات غزة ومحافظات ال إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد للقطارات الخفيفة يربط ب
ه يوجد      . رائيلي حال دون تنفيذ هذا المشروع االستراتيجي        ولكن االحتالل اإلس  . الغربية ًا بأن علم



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٢٠

روت              ام         خط سكة حديدية قديمة تربط بين قطاع غزة ومصر وبي ، إال أن االحتالل اإلسرائيلي ق
  . بسلب تجهيزات هذا الخط
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  :  الفلسطينيةاد الجويةـــ  األرص ٦-٤
  

ة  م عملي ي دع ية ف ة أساس ة دعام ر األرصاد الجوي ر تعتب شكل مباشر أو غي صادي ب دم االقت التق
ة             واحي التطبيقي ين الن ا وب ة أنواعه وير بكاف شاريع التط ين م ة ب ة وثيق اك عالق ر ، وهن مباش
د                       ار عن ين االعتب ة بع ة والمناخي ار الظروف الجوي ين االعتب لألرصاد الجوية من حيث األخذ بع

  .وضع أي فكرة لمشروع تطويري 
  

سطينية في           ١٩٥٨سطينية منذ عام    أنشأت األرصاد الجوية  الفل     ة الفل  حيث آانت األرصاد الجوي
ة المصرية ،                  ع األرصاد الجوي ة وفي قطاع غزة تتب الضفة الغربية تتبع أرصاد المملكة األردني
ة                   ة التحتي أما خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي فقد عانت من اإلهمال آمثيالتها من مؤسسات البني

سطينية بم  اطق الفل ي المن ث    ف ن حي دأت م ة ب سطينية الحديث ة الفل اد الجوي رة األرص ى أن دائ عن
دمرة   به م تالل  ش ا االح ساعة     . ترآه دار ال ي م ا  عل سطينية حالي ة الفل اد الجوي ل األرص وتعم

دمها             مستخدمة األساليب المتاحة لعمليات الرصد الجوي وقد تمكنت األرصاد الجوية من وضع ق
ذا     على بداية طريق التقدم  وهي تحتاج        إلي تطوير وتحديث مستمر لمواآبة الدول المتقدمة في ه

  .المجال وذلك باستخدام أحدث التقنيات لعمليات األرصاد الجوية
  

شري              ا الب ي تطوير آادره سطينية عل ة الفل عملت اإلدارة العامة لألرصاد في ظل السلطة الوطني
ة       خالل الفترة السابقة حيث تمكنت من تقديم النشرات الجوية والت          ي خدمت آافة المؤسسات العام

املين في                 . والخاصة وخصوصا مطار غزة الدولي       راد الع ي تطوير األف ازال حاجة إل ه م إال أن
ة               األرصاد وتزويدهم بما يستجد من معلومات حول طبيعة عملهم وآيفية استخدام األجهزة الحديث

  .والمتطورة في هذا المجال
  

ة األرصاد              ومن حيث العالقات الخارجية فإن األرص      ًا في منظم اد الجوية ال زالت عضوًا مراقب
ة            ذ بداي ة من ة المعطل ة والدولي ة والعربي الجوية العالمية، وهناك سعى نحو تطوير العالقات الثنائي

ر                    اإلسرائيليالعدوان   ة تعتب سطينية  وحيث أن األرصاد الجوي ة الفل سلطة الوطني اطق ال  على من
د  ام الب ذه األي ة ه ة األهمي ي غاي وير   ف ا وتط ي تطويره ل عل ر والعم ام الكبي ا االهتم ن إبالئه  م

ع                  ة في جمي ا الوطني العاملين فيها بما يسمح ذلك في دعم وتعزيز االقتصاد الوطني وتلبية حاجاتن
  .المجاالت 

  
 تمكنت األرصاد الجوية الفلسطينية رغم عمرها الزمني القصير من أداء مهامها على النحو التالي 

:  
  .ز التنبؤات الجوية  تشغيل مرآ-
  . تشغيل شبكة المحطات -
  . تشغيل مرآز المعلومات المناخية -

 . من موظفيها ٧٠ من مختلف الفئات من أصل ٥١تدريب 
  

 : الشبكة المناخية :أوال
ل                   - د زمن طوي سطين من ة في فل دم          ، بدأ االهتمام بإقامة شبكة وطني ر محطة القدس من أق وتعتب

ة           ١٩٦٧وقبل عام   ، محطات الرصد في العالم      ضفة الغربي م بلغ مجموع المحطات العاملة في ال
املة     ) ١٤( وقطاع غزة   ة محطات ش ا ثالث دس ( محطة منه ا  ، الق د من  ) غزة ، أريح والعدي

  .المحطات المطرية 
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دار          ) ١٠( اآلن يتوفر عدد     - ى م صلة          ٢٤محطات تعمل عل ستمرة ومت د  (  ساعة بصفة م العدي
  ) . بشكل مستمر بسبب الظروف األمنية واإلجتياحات اإلسرائيلية من هده المحطات ال تعمل

ى          - ا إل ا حالي ت إدارته رائيلية وانتقل ة اإلس اد الجوي ل األرص ن قب ة م شبكة الحالي دار ال ت ت آان
 . م ١٩٩٤األرصاد الجوية الفلسطينية منذ عام 

ب محطات رصد أ  - رة بترآي سليم بفت ل الت رائيلية قب ة اإلس ي قامت األرصاد الجوي ة ف وتوماتيكي
ع  ا ، غزة ( خمس مواق ل ، أريح ابلس ، الخلي ين ، ن ي ) جن ا بالحاسب اآلل ا هاتفي م –وربطه  ت

ع          ) فصلها بعد قدوم السلطة      ة تختلف من موق سية معين  ألخر وتقيس هذه المحطات عناصر طق
شعاع  اإل، الرياح سرعة واتجاه    ، الرطوبة النسبية   ، وبصورة عامة فإنها تقيس آل من الحرارة        

س ضغط الجوي ، يالشم ر أو . الهطول المطري ، ال ى تغي ا إل اج إم ذه المحطات تحت ع ه وجمي
  .صيانة 

  
  :أرصادمحطات  -١
  

  : محطات موزعة جغرافيا على النحو التالي  ) ١٠( يوجد 
  : محطة أرصاد غزة -

ونية تم تحديث المحطة  بترآيب محطة أرصاد إلكتر،  م ١٩٥٨محطة رئيسية أقيمت مند عام 
  ) بمنحة من مشروع دراسة الخزان الجوفي لساحل غزة األمريكي (  م ٢٠٠٠عام 

  
  : محطة أرصاد مطار غزة -

وقد  ، - يدوية وإلكترونية – م ١٩٩٧خاصة بشئون الطيران أنشأت إبان افتتاح المطار عـام 
 أسبانيةمنحة ب ( ياسر عرفات الدوليدمرت بشكل آـامـل خـالل اإلجتياحات اإلسرائيلية لمطار 

. (  
  

  : محطة أرصاد خان يونس -
بمنحة من (  م فوق سطح إحـدى المدارس ٢٠٠٠محطة رصد مناخية إلكترونية أقيمت عام 

  ) .مشروع دراسة الخزان الجوفي لساحل غزة األمريكي 
  

  : محطة أرصاد بيت الهيا -
بمنحة من ( رس  م فوق سطح إحـدى المدا٢٠٠٣ محطة رصد مناخية إلكترونية أقيمت عام 

  ) .مشروع دراسة الخزان الجوفي لساحل غزة األمريكي 
  

  : محطة أرصاد جنين -
و تم عمل صيانة شاملة لها  ، ١٩٩٤ سنة أنشأت – يدوية وإلكترونية –محطة رصد رئيسية 

  .مؤخرا وتغير جميع المجسات المعطلة وتعمل بشكل جيد 
  

  : محطة أرصاد الخليل -
 بداية االحتالل اإلسرائيلي ١٩٦٧ أنشأت عام –وية وإلكترونية  يد–محطة رصد رئيسية 

  .للضفة الغربية وتحتاج إلى تغير معظم األجهزة الموجودة فيها
   

  : محطة أرصاد نابلس -
وتحتاج إلى تغير معظم  ، ١٩٧٠ أنشأت عام – يدوية وإلكترونية – محطة رصد رئيسية 
  .األجهزة الموجودة فيها 

  

  :كرم  محطة أرصاد طول-
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وترآيب محطة إلكترونية ، األجهزة تحتاج إلى صيانة أو تغيرمحطة رصد مناخية يدوية معظم 
.  
  

  : محطة أرصاد أريحا -
  . وتعمل بشكل جيد– يدوية وإلكترونية – م ١٩٥٠محطة رصد رئيسية أقيمت سنة 

  

  :  محطة أرصاد رام اهللا -
  . وتعمل بشكل جيد–نية  يدوية وإلكترو– م ١٩٩٩محطة رصد رئيسية أقيمت سنة 

  
، ية موزعة على جميع محافظات الوطنمحطة مطر ) ٨٠( يتوفر حوالي  :المحطات المطرية  -٢

تسجل )  مدرجوعاء معدني يتم تجميع المطر خالله ثم يقاس بواسطة مخبار( وهي محطات يدوية 
ها موجود فوق حيث أن معظم، تجميع معلوماتها من خالل متطوعينويتم ،  ساعة٢٤القراءة آل 

  .أسطح المدارس أو المكاتب التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
  
ة -٣ ات المناخي ام  :المعطي ل ع شبكة قب ات ال ة ١٩٦٧معطي رة األرصاد الجوي دى دائ وفرة ل  م مت

صرية ذ   الم ة، ومن ة األردني اد الجوي رة األرص ام  ودائ صف ع ى ١٩٦٧منت إن ١٩٩٤ م وحت  م ف
تم استالم جميع معطيات الشبكة من      لدى األرصاد الجوية اإلسرائيلية، آما      معطيات الشبكة متوفرة    

ا، وأصبحت          األرصاد الجوية    تم معالجته ذ       اإلسرائيلية مؤخرا وي شبكة من ات ال دوم معطي سلطة   ق  ال
 . متوفرة لدى األرصاد الجوية الفلسطينية الفلسطينية 

  
  

ي محافظات غزة بترآيب ثالث محطات  تم تحديث المحطات العاملة ف:المحطات االلكترونية -٤
(  وهي محطات مناخية موزعة علي ثالث مناطق  Campbell Scientificمناخية من نوع 

وهذه المحطات تعتبر من أحدث المحطات من هذا النوع عالميا ). بيت الهيا، غزة، خانيونس
عناصر الطقس امكانية ترآيب أي مجس لقياس أي عنصر من : حيث تتمتع بالمميزات التالية 

ذو قدرة عالية " مجمع بيانات  "  Dataloggerويوجد بها . وغيرها......أو التلوث أو المناخ 
امكانية استدعاء هذه المعلومات لجهاز الكمبيوتر بطرق .  يوم٢٧٠ويستوعب معلومات لغاية 

 بـ متعددة مثل الربط المباشر أوعن طريق الهاتف أو عن طريق الالسلكي او لمحطة مزودة
Soft ware  سهل االستخدام وذو قدرات إحصائية عالية .  

  
  :المرآز الوطني للتنبؤات الجوية  : ثانيًا

  
  : على النحو التالىأنشأت األرصاد الجوية الفلسطينية مرآزين للتنبؤات الجوية

  
ة في  م األجهزة الموجود١٩٩٩أقيم المرآز سنة /  رام اهللا –المرآز الوطني للتنبؤات الجوية  -١

توقف عن العمل  وهو مSADES SYSTEMجهاز السادس  :التاليالمرآز على النحو 
  .متوقف عن العمل وتحتاج إلي صيانةمحطة األقمار الصناعية وهي ويحتاج إلى صيانة، و

 

  ١٩٩٨أقيم في ديسمبر :  مطار غزة – مرآز التنبؤات الجوية -٢
وال يوجد به أي معدات ، ار غزة الدوليياح اإلسرائيلي لمطوهو متوقف عن العمل منذ االجت

  .أو أجهزة اتصاالت ويحتاج إلى تجهيز بالكامل 
  

دوان   الل الع رائيليوخ ة     اإلس اد الجوي ق باألرص سطينية لح ة الفل سلطة الوطني اطق ال ى من  عل
وات االحتالل                دمير ق اجم عن ت ائل       اإلسرائيلي أضرار وتكبد خسائر ن دات، ووس اني والمع  المب
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د صال، وع شكاالت شغيل ب ات والت ع المعلوم ات جم ن عملي تمكن م ة ل م ال صيانة الدوري ام وال ع
 .للمحطات والشبكة

  
  : مأسسة وزارة النقل والمواصالت ٧-٤
  

ل والمواصالت   ر وزارة النق ل والمواصالت  تعتب وزير النق ة ل ات التابع ران " والهيئ سلطة الطي
ة         وانئ البحري ة، وسلطة الم ة   ، المدني، وشرآة الخطوط الجوي ة لألرصاد الجوي ، "واإلدارة العام

ري                 للقطاع الجسم المؤسساتي     ل الب ة بتنظيم قطاع النق ال المتعلق ام باألعم ولى القي ذي يت ام ال  الع
د         ع القواع ا، ووض صور فيه ة الق ا ومعالج ادة آفاءته ائله وزي وير وس وى وتط ري والج والبح

را              شطته ووضع خطط وب ة لمختلف أن ل مرافق       واألسس واالشتراطات الالزم مج تطوير وتأهي
النقل المختلفة، ووضع إستراتيجيات للتنسيق بين وسائل النقل المختلفة على أسس تكاملية تراعى             
ك              االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وربط فلسطين بشبكات النقل البحري والجوى والبري، وذل

ل            في ا     إطار استراتيجية هذا القطاع التي تهدف إلى تطوير نظام النق ك شبكات الطرق       في  بم  ذل
سية وتكامل تخطيط استعماالت                      ابر الرئي ى المع اءة عل والنقل العام وتوفير الخدمات بجودة وآف
ه               األراضي مع تخطيط النقل، بغية اإليفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة والمساهمة في توجي

  . اديةالنمو الحضري بما يتوافق مع المخطط اإلقليمي والحرآة االقتص

ة  ات التابع وزارة والهيئ اج ال ذا وتحت ل والمواصالته وزير النق ى ل ز إل دراتها تطوير وتعزي  ق
از دات    إلنج زة والمع اني واألجه وفير المب الل ت ن خ ك م م وذل ة به سؤوليات المناط ام والم  المه

  . التكنولوجيا الحديثةبإدخالوالخدمات المقدمة وتطوير العمل 

  
  : قطاع النقل والمواصالتتحديات ومعوقات تنمية -٥
  

 . انعدام التواصل بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية )١

 . انعدام السيطرة على المعابر الحدوديــة )٢

ر      ٦٣٠قيام إسرائيل بإنشاء جدار الفصل العنصري على امتداد          )٣ شكل آبي م، متجاوزًا ب  آ
د تو                 ة وإسرائيل بع ضفة الغربي ين ال د ب ة الممت ع   طول خط الهدن ة رودس  "قي ام  " اتفاقي ع

ى                ١٩٤٩ شكل مباشر عل أثير ب ذا الجدار ت ة المجاورة، وله دول العربي  بين إسرائيل وال
وط     يقطع خط دار س ث ان الج الت، حي ل والمواص دمات النق ة وخ تدامة أنظم اس
ي       ة خلف الجدار، ويقلص عدد الطرق الت اآن الواقع دد من األم ة لع المواصالت العام

ات             تربط بين التجمعات ا    ى مضاعفة أطوال وأوق لسكانية الفلسطينية األمر الذي يؤدى إل
ًا                 فيزمن الرحالت    إن الجدار سيكون عائق ك ف ى ذل  المناطق المتأثرة بالجدار، إضافة إل

 .    األراضي الفلسطينيةفي الوصول إلى تنمية مستدامة فيأمام تقديم خدمات تساهم 

رائ     )٤ صاد اإلس سطيني لالقت صاد الفل ة االقت وانئ    تبعي ى الم سلطة عل اد ال يلي، واعتم
 .اإلسرائيلية وقيود االتفاقات االقتصادية

 . المناطق الفلسطينيةفيارتفاع تكلفة النقل  )٥

 . عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ برامج ومشاريع قطاع النقل والمواصالت )٦
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   البرامج والمشاريع   -٦
  
ى      من أجل تنمية وتطوير قطاع النقل والمواصالت الفل         اك حاجة ماسة إل إن هن تحسين  سطيني ف

صادية            فيوتطوير شبكات الطرق القائمة       إطار استراتيجية طرق تقوم على تحقيق الجدوى االقت
سية         رق الرئي ين الط دة ب رق جدي ذ وصالت ط ن تنفي ك م ب ذل ا يتطل رق، وم بكات الط ن ش م

صادية المت              اء االقت ة والتخفيف من األعب ة  واإلقليمية لتقصير زمن الرحل ود   في مثل  استهالك الوق
  .والتقليل من حوادث السير وتكلفة الصيانة

والجدول التالي يوضح    ،  خدمات النقل الجوي والبحري    اعمار وتشغيل    إعادةوآذلك العمل على     
ة  ة الالزم ادةاالحتياجات الطارئ ل والمواصالتإلع ة قطاع النق ار وتنمي رة من  اعم  خالل الفت

٢٠١٠ -٢٠٠٦.  
  

 أن وزارة النقل والمواصالت وجهت أآبر نسبة من االستثمارات نحو قطاع            إلى ةباإلشاروجدير  
 تأهيل وتطوير   إعادةبرامج   فياالستثمار  و يتضمن   ،  %٦٣حيث احتل نسبة تقارب     النقل البري   

دمرة       اإلقليميشبكات الطرق والربط     ك        في  وبناء الجسور الم ة    قطاع غزة، وذل ، لألسباب التالي
ا      ذا القط ل                    أولها أن ه وفير خدمات نق ى األرض وت سطينية عل سيادة الفل ى تجسيد ال ع سيعمل عل

اءة،  ز بالكف اتتمي تمكن   : ثانيه ن ت سطينية ل ة الفل سلطة الوطني يأن ال ذ  ف ن تنفي راهن م ت ال  الوق
ن  صاحبها م ا ي ة وم سياسية الراهن سبب األوضاع ال اء ب تراتيجية آالمطار والمين شاريع االس الم

  .  إسرائيليةممارسات 
  
   المبالغ المالية المطلوبة للقطاعات الفرعية لقطاع النقل والمواصالت-١
  

 النسبة المئوية  التكلفة المالية القطاع الفرعي

 %2.78 4,773,500 النقل الداخلي  .١

 %63.84 109,570,000 النقل البري .٢

 %7.19 12,333,706 النقل الجوي والمطارات  .٣

 %4.20 7,207,760 الموانئ البحرية  .٤

 %16.14 27,700,000 النقل الدولي  .٥

 %1.17 2,006,000 األرصاد الجوية  .٦

 %4.69 8,054,000 مأسسة وزارة النقل والمواصالت  .٧

   171,643,706   بالدوالرالمجموع الكلي
  
  
  
  
  
  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

النسبة المئوية 

اع النقل     ة لقط النسبة المئوية للتكلفة المالية المقدرة للقطاعات الفرعي
والمواصالت 

النقل الداخلي 
النقل البري
المطارات والنقل الجوي
الموانئ البحرية 
النقل الدولي 
األرصاد الجوية 
مأسسة وزارة النقل والمواصالت 

  
  

   برامج القطاعات الفرعية لقطاع النقل والمواصالت-٢
  
  

  بالدوالر التكلفة   البرامج / القطاعات الفرعية

 ٥00 ,4,773 النقل الداخلي 

 ٢,٩40,000 تطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول

 1,833,500 تعزيز السالمة المرورية على الطرق : البرنامج الثانى
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 109,570,000  النقل البري 

 54,330,000 تأهيل شبكات الطرق بالضفة الغربية وقطاع غزة 

 51,740,000  الربط اإلقليمي :البرنامج الثاني

 3,500,000 إعادة إنشاء الجسور الرئيسية المدمرة بقطاع غزة : البرنامج الثالث
  
  

 12,333,706  المطارات والنقل الجوى 

 9,4٨8,706 إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي : البرنامج األول

 2,845,000 ة الفلسطينية الدعم الطارئ للخطوط الجوي: البرنامج الثاني
  
  

 7,207,760  الموانئ البحرية 

 اعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين : البرنامج األول
5,852,160 

 

 1,125,000 الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري : البرنامج الثاني

 230,600 انشاء محطة انتاج أسماك الدنيس : البرنامج الثالث

 

 27,700,000  لي ـ المعابر الحدودية النقل الدو

 27,700,000 تطوير المعابر الحدودية : البرنامج األول

 

 2,006,000  األرصاد الجوية الفلسطينية 

 2,006,000 تطوير األرصاد الجوية : البرنامج األول
 

 8,054,000  مأسسة الوزارة 

 3,112,000 الضفة الغربية بناء مقرات دوائر الترخيص بقطاع غزة و: البرنامج األول

 2,610,000 مبني وزارة النقل والمواصالت والهيئات التابعة لها : البرنامج الثاني

بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا : البرنامج الثالث
 1,832,000 المعلومات  

 500,000 انشاء مرآز أبحاث النقل : البرنامج الرابع
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  بالدوالرالمجموع  الكلي 
171,643,706 

 



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   قطاع النقل الداخلي٦-١
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  : برامج قطاع النقل الداخلي   ٦-١
  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول .١
  . تعزيز السالمة المرورية: البرنامج الثاني .٢

  : تفاصيل البرامج
  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول

  التفاصيل  البند

  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي   اسم البرنامج

  الضفة الغربية وقطاع غزة   الموقع

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   نطاق البرنامج

 .دعم متضرري قطاع النقل والمواصالت .١  األهداف 
  .لمستوى الجيد والكلفة المالئمة المساهمة في توفير خدمة النقل الداخلي با .٢
 . تنظيم شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المحافظات الشمالية والجنوبية .٣
 .مراقبة وتنظيم الحرآة والنقل على الطرق .٤
  .تنظيم األنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها .٥
  .مراقبة وسائط ومرافق النقل العام من أجل ضمان تقديم خدمة آمنة .٦

تكبد قطاع النقل الداخلي خسائر فادحة جراء الممارسات اإلسرائيلية التعسفية  .١  مبررات البرنامج 
 .إلخ..في تدمير المرآبات والحافالت والورش و

 . عدم توفر األجهزة والمعدات لفحص المرآبات على الطرق .٢
 . انتشار ظاهرة المرآبات غير القانونية .٣
 .ضعف االستثمار في مجال النقل العام .٤

  .تنظيم وتطوير خدمات النقل الداخلي  .١  أهمية البرنامج 
 .رفع مستوى السالمة المرورية في المناطق الفلسطينية .٢

  .دراسة التقاطعات على الطرق وتحديد مواقع اإلشارات الضوئية  .٣
ا    .٤ ن متانته د م صها والتأآ رق وفح ى الط ة عل ات العامل ة المرآب مراقب

 .وصالحيتها للسير على الطرق

تقنيات الحديثة في مجال الهندسة واألنظمة المرورية لرفع آفاءة أداء   إدخال ال  .٥
 .شبكات الطرق

 .تحسين مستوى انسياب حرآة المرور .٦
ة              .٧ العمل على إعداد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات الحديث

 . في فحص المرآبات
سطين     مكونات وعناصر البرنامج  شارع الفل يم ال ل تنظ ن أج ضل    م ديم أف داخلي لتق ل ال اع النق وير قط ي وتط

  : خدمات للمواطن الفلسطيني، يتضمن البرنامج تنفيذ المشاريع التالية
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مساعدات نقدية لمتضرري قطاع النقل والمواصالت بقيمة : المشروع األول −
  . دوالر2,500,000

ة          : المشروع الثاني  − ة بقيم ة ومتنقل وميترات متحرآ  140,000توريد دينم
  .أمريكيدوالر 

مشروع القبانات والموازين الخاصة بالشاحنات على : المشروع الثالث −
  . دوالر أمريكي300,000الطرق بقيمة 

 ٢,٩40,000  دوالر  تكلفة البرنامج 

  جميع القطاعات وآافة شرائح المجتمع  المستفيدون 

  المشروع تنموى متوسط المدى  ديمومة البرنامج  

  ال يوجد   مخاطر البرنامج 

ة                       الجدوى االقتصادية  ات التنمي ا يتفق مع أهداف ومتطلب داخلي بم ل ال تشجيع االستثمار في قطاع النق
سطينية، ودعم متضرري قطاع                  ة الفل سلطة الوطني ة في ال االقتصادية واالجتماعي
ن خالل    داخلي م ل ال وير النق اش وتط ي انع ساهم ف ذي سي ر ال داخلي األم ل ال النق

  .تثمر فيهتشجيع القطاع الخاص المس
  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  درجة ثانية  درجة األولوية

  
  
  

  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول
  مساعدات نقدية لمتضرري قطاع النقل والمواصالت : المشروع األول

  

  التفاصيل   البند

   قطاع النقل المواصالت لمتضرري) قروض ميسرة(مساعدات نقدية   اسم المشروع 

  سنة   مدة المشروع 

   دوالر أمريكي2,500,000  تكلفة المشروع  

ل        تفاصيل المشروع   اع النق ضرري قط دعم مت ندوق دوار ل شاء ص شروع ان ضمن الم يت
ديم  تم تق ث ي زة، بحي اع غ ة وقط ضفة الغربي ن ال ل م ي آ الت ف والمواص

ضرري   سرة  للمت روض مي كل ق ى ش ة عل ساعدات نقدي ات م راء الممارس ن ج
ات والحافالت          دمير للمرآب داخلي من ت ل ال ى طالت قطاع النق اإلسرائيلية الت



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٣٢

تقوم  سياق س ذا ال ى ه ار، وف ع الغي صيانة وورش قط شاحنات وورش ال وال
ة   ع آلي ة بوض ات ذات العالق ع الجه سيق م الت بالتن ل والمواص وزارة النق

  .للصندوق تضمن العدالة والشفافية
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  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي : األولالبرنامج 

  توريد دينومترات متحرآة ومتنقلة: المشروع الثاني
  

  التفاصيل   البند

  توريد دينومترات متحرآة ومتنقلة  اسم المشروع 

  -----  مدة المشروع 

  . دوالر أمريكي140,000  تكلفة المشروع  

لعاملة في وزارة النقل والمواصالت إلى      تحتاج دوريات السالمة على الطرق ا       تفاصيل المشروع  
رق،     ى الط سير عل ى ت ات الت ة لفحص صالحيات المرآب زة حديث وفير أجه ت
سالمة             وسيساهم هذا المشروع في رفع مستوى أداء الدوريات ورفع مستوى ال
ى الطرق في قطاع            سير عل ى ت ات الت د من صالحية المرآب ة والتأآ المروري

  .غزة والضفة الغربية
ة عدد            ويشمل ال  وترات متحرآ تم     ٢مشروع توريد أجهزة فحص دينم  بحيث ي

ذلك               ة، آ تشغيل األول في المحافظات الشمالية والثاني في المحافظات الجنوبي
  . فنين لتشغيل آل وحدة٢يشمل المشروع تدريب 
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  دعم وتطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول
  ين الخاص بالشاحنات على الطرقمشروع القبانات والمواز: المشروع الرابع

  

  التفاصيل   البند

  مشروع القبانات والموازين الخاص بالشاحنات على الطرق  اسم المشروع 

   شهور٦  مدة المشروع 

   دوالر300,000  تكلفة المشروع  

 صيانة،   يوجد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عدد من الموازين والقبانات بحاجة إلى             تفاصيل المشروع  
آما تحتاج وزارة النقل والمواصالت إلى توفير عدد من القبانات والموازين، من أجل تحديد 
د         ي تحدي شروع ف ذا الم ساهم ه ددة، وسي دارات المتع ضخمة ذات الم شاحنات ال ة ال حمول
سية                   داخل الطرق الرئي ى م وازين عل وفير م وتصنيف الطرق التى تمر عليها الشاحنات، وت

ا اط والمع وانئ   والنق ارات والم ة والمط صناعية والتجاري اطق ال ة ، والمن بر الحدودي
احنات    ود ش صحيح اال بوج شكل ال وازين بال ذه الم ل به ن العم ه ال يمك ًا بان والجسور، علم
نموذجية لفحص الميزان نفسه، وتتمثل الجدوى االقتصادية من هذا المشروع في أنه سيعمل             

ة الدو       ى النحو                على توفير إيرادات اضافية لخزين شاحنات عل ى ال ة من تحصيل رسوم عل ل
  :التالى

  صنف الموازين   الرسوم بالشيكل 

  الكترونية وغيرها   نابضة 

  ٧٢٨  ٣٦٥   آم ١٠٠٠ ولغاية ١٠٠أآثر من 

  ٧٥٥  ٣٧٩   آغم١٠٠٠٠ ولغاية ١٠٠٠أآثر من 

  ٣٧٩  ١٩٠  إضافة أو جزء منها عالوة مقدارها ١٠٠٠٠أآثر من 
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  تعزيز السالمة المرورية على الطرق : انيالبرنامج الث

  التفاصيل  البند

  تعزيز السالمة المرورية    اسم البرنامج

  الضفة الغربية وقطاع غزة   الموقع

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   نطاق البرنامج

ات    .١  األهداف  وادث الطرق و االختناق ن ح د م ن خالل الح سطيني م شارع الفل يم ال تنظ
 . المرورية

 .تعزيز وتطبيق أنظمة السالمة المرورية في فلسطين .٢
 تحقيق السالمة للسائق والمواطن .٣
 .نشر الوعي المروري لدى المواطنين .٤
زة    .٥ سات واألجه ل والمواصالت والمؤس ين وزارة النق سيق ب ات التن دعيم آلي ت

  . ذات العالقة
 .آثرة االختناقات واالزدحامات المرورية .١  مبررات البرنامج 

 . معدالت حوادث الطرق في المناطق الفلسطينيةارتفاع  .٢
 .ضعف مستوى السالمة لمرورية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .٣
 .عدم مالئمة شبكات الطرق للقيادة مما يعرقل عملية تعليم السياقة .٤
افتقار  العديد الطرق لالشارات المرورية التحذيرية والتوجيهية الالزمة  .٥

 .رقلضمان السالمة على الط
النهوض بخدمات تعليم مهنة السياقة المقدمة للجمهور  إلى أفضل درجة  .١  أهمية البرنامج 

 .ممكنة من المهنية والجودة والكفاءة
 . رفع مستوى السالمة المرورية في المناطق الفلسطينية .٢
تنظيم النقل على الطرق من خالل تحديد مواقع اإلشارات اإلرشادية  .٣

  .ود البلدياتوالتحذيرية داخل وخارج حد
 .تحقيق انسياب المرور على الطرق .٤
 . خفض معدالت حوادث الطرق .٥
رفع درجات التعاون والتنسيق بين وزارة النقل والمواصالت واألجهزة ذات  .٦

 . العالقة في توفير السالمة واألمان للمواطن

زة     .٧ سات واألجه ل والمواصالت والمؤس ين وزارة النق ة ب رامج عملي وضع ب
 . ر الوعى المروريذات العالقة لنش

من أجل الحفاظ على حياة المواطن من خالل توفير السالمة المرورية، يتضمن   مكونات وعناصر البرنامج 
البرنامج المشاريع التالية التى تساهم في رفع درجة السالمة المرورية في المناطق 

  :  الفلسطينية
رامج  اعداد وتوريد مواد ونشرات توعية وارشاد       : المشروع االول  − مروري وب

  . دوالر 70,500بكلفة 
اني   − ة             : المشروع الث ة الجدد بكلف ياقة للطلب دريب س  1,218,000ساحات ت

 .دوالر



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٣٦

ث  − شروع الثال ة     : الم زة بكلف اع غ ي قط رور ف ة الم  دوالر 545,000تهدئ
  .أمريكي

  1,٨٣3,500 دوالر  تكلفة البرنامج 
 

  جميع القطاعات وآافة شرائح المجتمع  المستفيدون 

  المشروع تنموى متوسط المدى  ديمومة البرنامج  

  ال يوجد   مخاطر البرنامج 

ان رفع مستوى السالمة المرورية سيحافظ على المورد البشري الذي يعتبر معول               الجدوى االقتصادية 
العملية التنموية في المناطق الفلسطينية، باإلضافة إلى أن الحد من حوداث الطرق             

سلطة ال ى ال يوفر عل ا أن س ا، آم ى تصرف لمعالجته الغ الت سطينية المب ة الفل وطني
  . تنظيم الشارع سيساهم في تنشيط وتنويع األنشطة االقتصادية المختلفة

  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  درجة ثانية   درجة األولوية
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  تعزيز السالمة المرورية على الطرق  : البرنامج الثاني
  اعداد وتوريد مواد ونشرات توعية وارشاد مروري وبرامج : وع األولالمشر

  

   التفاصيل  البند

  اعداد وتوريد مواد ونشرات توعية وارشاد مروري وبرامج   اسم المشروع 

   شهر١٢   مدة المشروع 

   دوالر70,500  تكلفة المشروع  

ي ت              تفاصيل المشروع   رة الت ة الخطي ستقبلنا،       تعد حوادث الطرق من األوبئ ى م ؤثر عل ا و ت دد وجودن ه
 مليون شخص يصابون أو يقتلون سنويا ٥فلقد أشارت التقديرات إلى أن ما يزيد عن 

ادل حوالي                  رقم يع ذا ال ا يجعل ه ات       % ٢نتيجة لحوادث الطرق مم من حجم الوفي
ة         العالمية، و من الجدير ذآره إن الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق تترآز في الفئ

 عاما و تجدر اإلشارة إلى أن حوادث الطرق تمثل أحد األسباب            ٤٤-١٥ية من   العمر
  الرئيسية الخمس للوفيات في فلسطين 

ام      سطينية للع سلطة الفل اطق ال د بلغت أعداد الحوادث المسجلة في من ا ٢٠٠٥فلق  م
رة               ٤٠٠٠يعادل   ات واإلصابات الخطي  حادث طرق تقريبًا،  نجم عنها عدد من الوفي

طة ات      والمتوس ن الوفي ر م دد األآب ى أن الع صائيات إل ارت اإلح د أش  والطفيفة،وق
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق ترآزت في فئة طالب المدارس من المرحلة 
ا من  ى أبنائن اظ عل اد من اجل الحف شكل ج ي ضرورة العمل و ب ا يعن ة مم االبتدائي

رة و       طالب المدارس و ال سيما أن األطفال في هذه المرحلة يحت           ة آبي اجون إلى عناي
ى                     . توجيه خاص  ذي يهدف إل ذا المشروع و ال ي ه ى تبن رزت الحاجة إل ا ب ومن هن

نشر الوعي والتثقيف المروري لجميع الفئات العمرية وخاصة فئة األطفال والطالب           
ترات    شرات و بوس داد ن ن خالل إع ك م ضررًا و ذل ر ت ة األآث ا الفئ نهم باعتباره م

  . من األقالم الكرتونية التي تعالج قضايا مرورية هامةإرشادية  و إنتاج عدد
 دوالر في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة على     70,500وتبلغ تكلفة المشروع    

  :النحو التالى
  

  السعر  العدد البند  م
$  

  التكلفة
)$( 

  : طباعة و توزيع . أ
الب  . ١ ادية للط شورات إرش من

ة من      ة العمري  ١٤-   8من الفئ
  عامًا

450,000 0.03   13,500

بوعي ذو . ٢  صص أس دول ح ج
  طابع مروري لطلبة المدارس

900,000 0.03 27,000
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 5,000 0.25 20,000 بوسترات إرشادية . ٣ 

ة  .ب ة خاص الم آرتوني اج أف إنت
ة  ة المروري اد و التوعي باإلرش

  ) دقيقة٥٠(

25,000   ٥٠ دقيقة

 70,500  االجمالي
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  يز السالمة المرورية  على الطرقتعز: البرنامج الثاني
  ساحات تدريب سياقة عملي للطلبة الجدد: المشروع الثاني

  

  التفاصيل  البند
  ساحات تدريب سياقة عملي للطلبة الجدد  اسم المشروع 

   شهر٢٤   مدة المشروع 

   دوالر أمريكي1,218,000  تكلفة المشروع  

ي  تفاصيل المشروع   دريب س احات ت شروع س ر  م شاريعيعتب دد من الم ة الج ي للطلب اقة عمل
ات ى تخفيف وتقليص االزدحام المهمة والضرورية، ويهدف المشروع إل
واالختناقات المرورية الموجودة على الطرق داخل المدينة، وتوجيه الطلبة
ة ارج المدين ة خ وفير منطق الل ت ن خ ن م سليم واآلم شكل ال يمهم بال وتعل

ز     ة مجه رق داخلي بكة ط ا ش وافر به يميت ة لتعل ر الالزم ع العناص ة بجمي
ة داخل شبكة الطرق العام ذه الطرق ب ط ه يتم رب السياقة للطلبة الجدد وس

ة للمشروع حوالي  ساحة اإلجمالي در الم شكل آمن وتق ة ب م٢٠المدين . دون
ة        ى العناصر التالي ة،: ويشتمل المشروع عل شبكة طرق، إشارات مروري

  . خضراء، آافيترياتمواقف سيارات، إضاءة، متنزهات ومناطق
ي ضواحي محافظة ى ف ستين األول احتين رئي ز س شمل المشروع تجهي وي

  غزة ة الثانية في ضواحي محافظة رام اهللا والبيرة
ه ة تكلفت شروع والبالغ ذ الم ة لتنفي ود الالزم ح البن الى يوض دول الت والج

اقي لكل ساحة  609,000 ذها في ب يتم تنفي ة س ، وفي حال نجاح التجرب
  . ت الوطنمحافظا

  
  
  
  
  

عدد  الوحدة البند  م
 الوحدات

تكلفة الوحدة 
)$(  

 التكلفة 

  :تعبيد طرق و تشمل .أ
رد     د و ف سوية و توري ال الت شمل أعم و ت

سمك         ين ب ى طبقت  سم و    ١٥بيسكورس عل
سمك    فلت ب ة إس رد طبق د و ف م ٨توري  س
  .باإلضافة إلى أعمال البنية النحتية

  175,000 25  7000  ٢م

د  .ب ة و توري ارات مروري ب إش و ترآي
ة و   زوم الطرق الداخلي ادية ل ات إرش لوح

 .المناطق الترفيهية

 14,000 ٧٠ 200 وحدة 
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  : توريد و ترآيب أعمدة إنارة للطرق .ج
 

    

أعمدة إنارة مجلفنة للطرق الرئيسية . ١  
   متر ٦ارتفاع 

  ٥٠،٠٠٠  ١٠٠٠  ٥٠  وحدة

أعمدة إنارة مجلفنة للمناطق الخضراء . ٢  
   متر٣رتفاع ا

  ٢٠،٠٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  وحدة

 ٦٠،٠٠٠ ٢٠ ٣٠٠٠  ٢م  إنشاء مواقف سيارات   .٤

أعمال البستنة والتشجير مناطق خضراء  ٤
 للتنزه 

  225,000 25 9000 ٢م

 ٤٥،٠٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٢م مباني إدارية وخدماتية ٥

  ٢٠٠٠٠  مصاريف إشرافية وفحص على المواد + مصاريف طارئة 

 609,000  ساحة تدريبالتكاليف الكلية لكل

1,218,000  إجمالي المشروع
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  تعزيز السالمة المرورية  على الطرق: البرنامج الثاني

  (Traffic Calming)تهدئة المرور في قطاع غزة : المشروع
  

  التفاصيل  البند
  تهدئة المرور في قطاع غزة   اسم المشروع 

   شهرًا١٢   مدة المشروع 

   دوالر أمريكي 545,000  تكلفة المشروع 

ستخدم في مجال  تفاصيل المشروع  ي ت ة و الت ة الحديث يعتبر نظام تهدئة المرور من األنظم
ل رور داخ ة الم ام لتهدئ ذا النظ ستخدم ه المرور، و ي تحكم ب اإلدارة و ال
المناطق السكنية و ذلك من خالل تنفيذ عدد من اإلنشاءات على الطرق و

ة       سرعات العالي ز بال ةالتي تتمي ى تهدئ سائق عل ار ال ك من اجل إجب  و ذل
  .السرعة

  
و تمثل الحوادث المرورية الناجمة عن السرعات العالية داخل قطاع غزة
سجلة و ة الم وادث المروري الي الح ن إجم ر م ر و األخط سبة األآب الن

سبته     ا ن سبب فيم سبب% ٦٠تت سجلة ب ات الم داد الوفي الي إع ن إجم م
ذه الن         دارسحوادث الطرق و تترآز ه ال و طالب الم ة األطف سبة في فئ

ذا المشروع و ي ه ى تبن في المرحلة االبتدائية و من هنا برزت الحاجة إل
ا ة هن الذي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية و أعداد الوفيات الناجم
ا ة عليه سرعات عالي ى الطرق ذات ال ة المرور عل و ذلك من خالل تهدئ

  ).الخ...،مثل شارع الجالء، صالح الدين 
  

ن دد م شاء ع شاة وإن اطق م تحداث من شروع باس ر الم ل عناص و تتمث
سرعة   ة ال ات تهدئ زر، Speed Hump ،Roundaboutمطب  الج

 :و يشتمل المشروع على البنود التالية. الوسطى
  
  
  

عدد  الوحدة البند م
 الوحدات

تكلفة 
الوحدة 

)$(  

  التكلفة
)$( 

ة المر . أ ل الحرآ ادة تأهي ز وإع ة تجهي ة في  منطق وري
ر    ارع عم ة ش ن منطق شرقي م زء ال ات والج الجامع

شاة  اطق م ى من ا ال ار وتحويله  Pilot(المخت
Project(  

200,0  ٢ منطقة
00  400,000 

سمك      ٤إنشاء مطبات تهدئة سرعة بعرض         .ب ر و ب  مت
  ٣٠،٠٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  عدد  .  سم شامًال أعمال الدهان للمطب و آل ما يلزم١٠
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 .ج

 

 ٢٠،٠٠٠ -  - مقطوعية نات و جزر لتهدئة المرور إنشاء دورا

 ١٥،٠٠٠ ١٥٠ ١٠٠ عدد توريد و ترآيب حواجز ثابتة و متحرآة  .د

 ٨٠،٠٠٠  ٨٠ ١٠٠٠ عدد توريد و ترآيب إشارات مرورية  .ه

545,000 اإلجمالي
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    قطاع النقل البري٦-٢
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   :برامج قطاع النقل البري  ٦- ٢
  .تأهيل شبكات طرق بالضفة الغربية وقطاع غزة: البرنامج األول )١
  ..الربط اإلقليمي: البرنامج الثاني )٢
 .إعادة انشاء الجسور المدمرة في قطاع غزة: البرنامج الثالث )٣
  

  : تفاصيل البرامج
  .تأهيل شبكات طرق بالضفة الغربية وقطاع غزة: البرنامج األول

  التفاصيل  البند

  تأهيل شبكات الطرق بالضفة الغربية وقطاع غزة   اسم البرنامج

  الضفة الغربية وقطاع غزة   الموقع

  الضفة الغربية وقطاع غزة   نطاق البرنامج

 .تجسيد السيادة الفلسطينية على األرض .١  األهداف 
ات             .٢ تطوير وإنشاء شبكة طرق ومواصالت حديثة وآمنة تتماشى مع المتطلب

  .يةوالتطورات االجتماعية واالقتصاد
  .ربط محافظات الوطن يبعضها البعض وبالدول المجاورة .٣

 . تسهيل حرآة النقل البري على الطرق الرئيسية .٤

تقصير زمن الرحلة والتخفيف من األعباء االقتصادية المتمثلة في استهالك            .٥
 .الوقود 

 .التقليل من حوادث السير وتكلفة الصيانة .٦

 . حرآة المرور الحد من  االختناقات المرورية وتسهيل انسياب .٧

 .تنظيم التقاطعات السطحية بين شبكات الطرق المختلفة .٨

.      خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة تساهم في الحد من تفاقم معدالت البطالة .٩

رائيلية        .١  مبررات البرنامج  تالل اإلس وات االح ل ق ن قب ة م ى التحتي رق والبن بكات الط دمير ش ت
  . عضوفصل المحافظات الفلسطينية عن بعضها الب

ة           .٢ ة وتلبي عدم قدرة شبكات الطرق القائمة على استيعاب حرآة المرور المتنامي
 .احتياجات الحرآة االقتصادية واالستثمارية

  .الطرق الرئيسية القائمة بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة .٣

 . ارتفاع آلفة تنفيذ مشاريع وبرامج الطرق .٤

 . يسيةضعف مستوى الظروف اإلنشائية والهندسية للطرق الرئ .٥

  .انعدام التواصل اإلقليمي عبر الطرق الرئيسية .٦
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 .ارتفاع إحصائيات حوادث الطرق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .٧

 . إحجام القطاع الخاص عن االستثمار في مجال الطرق .٨

 .تحقيق السيادة الفلسطينية على األرض .١  أهمية البرنامج 

  .تحقيق التواصل بين المحافظات الفلسطينية .٢

الربط اإلقليمي من خالل إعادة إنشاء وتأهيل وتطوير الطرق الرئيسية، وتنفيذ  .٣
 .وصالت طرق جديدة بين الطرق الرئيسية واإلقليمية 

ى                .٤ وم عل تحسين وتطوير شبكات الطرق القائمة في إطار إستراتيجية طرق تق
 .تحقيق الجدوى االقتصادية من شبكات الطرق

  . للمشاريع االستثماريةتوفير البنية التحتية واألساسية  .٥

  . تطوير شبكات الطرق من اجل تنشيط التبادل التجاري محليًا ودوليًا وإقليميا .٦

ة  .٧ ة المرور      تحسين الظروف اإلنشائية والهندسية للشبكة الحالي ل حرآ ا يكف بم
  .وزيادة األمان على الطرق 

ى      .٨ ل عل دمات النق ضل خ دم أف ي تق ساهم ف ا ي ة بم شبكات القائم اءة ال ع آف  رف
 .الطرق

شمالية          مكونات وعناصر البرنامج  ات ال ن المحافظ ل م ي آ رق ف بكات الط وير ش امج تط ضمن البرن يت
ة            سلطة الوطني اطق ال ين من ربط اإلقليمي ب ة ال والمحافظات الجنوبية وتعزيز عملي
ل وتطوير طرق               الفلسطينية ودول الجوار، ويتضمن البرنامج مشاريع  إعادة تأهي

ة وقط ضفة الغربي شبكات بال ة ل صاميم الخاص ات والت داد الدراس زة، واع اع غ
  .الطرق االلتفافية والدائرية

 
 54,230,000 دوالر    تكلفة البرنامج 

  .جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية  المستفيدون 

  .المشروع تنموي متوسط المدى  ديمومة البرنامج  

  .يةالممارسات اإلسرائيلية التعسف  مخاطر البرنامج 

صاد                        الجدوى االقتصادية  ة االقت رامج األساسية في  تحريك عجل يعتبر تطوير شبكات الطرق من الب
ؤثر                 ي ت ة المرور الت ه حرآ خاصة وأن الطرق هي الشريان الذي تنساب من خالل
ى    ل عل ا تعم ًا لكونه صاديًا واجتماعي سطينية اقت ة الفل سلطة الوطني اطق ال ى من عل

ة من صادرات              تسهيل انتقال المواطنين     ة التجاري ز الحرآ ة وتعزي دي العامل واألي
وواردات والربط بين مراآز اإلنتاج والتصدير وربط المناطق الفلسطينية ببعضها           
اء          ف أنح ي مختل ة عل صادية و اإلنتاجي شروعات االقت ع الم ي توزي سهم ف ا ي بم

سطينية   ة الفل سلطة الوطني ة لل داف التنموي ع األه تالءم م ا ي ذلك . المحافظات بم آ
سيساهم البرنامج في فتح منافذ لتنفيذ مشروعات استثمارية صغيرة داعمة لخدمات 
ى              النقل من ورش الصيانة وقطع الغيار واإلطارات ومحطات الوقود، باإلضافة إل
صناعية      توفير البني األساسية والتحتية لتنفيذ االستثمارات الضخمة مثل المناطق ال

ق التواصل          . كومناطق التجارة الحرة وغير ذل     ناهيك أهمية هذا البرنامج في تحقي
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٤٦

  .اإلقليمي بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ودول الجوار

  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  درجة أولى  درجة األولوية

  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٤٧

  
  .تأهيل شبكات طرق بالضفة الغربية وقطاع غزة: البرنامج األول
  أهيل وتطوير شبكات طرق بالضفة الغربية  إعادة ت: المشروع األول

  

  التفاصيل   البند

  " المرحلة األولى" تطوير شبكات الطرق بالضفة الغربية   اسم المشروع 

   سنوات ٣  مدة المشروع 

   $51,000,000  تكلفة المشروع  

ق   تحتاج شبكات الطرق بالضفة الغربية إلى إعادة تأهيل وتطوير طرق من            تفاصيل المشروع   أجل تحقي
  :التواصل بين المحافظات الشمالية، وتتضمن المرحلة الحالية الطرق التالية

   
  مدة التنفيذ  $التكلفة   المشروع

   سنوات ٣ 20,000,000  إعادة تأهيل طريق رام اهللا ـ نابلس الرئيسي

  سنتان  20,000,000  إعادة تأهيل طريق طولكرم ـ الكفريات

   سنوات ٣ 11,000,000  الرئيسي  أريحا –انشاء طريق الخليل 

  51,000,000  :  المجموع
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٤٨

  
  

  .تأهيل شبكات طرق بالضفة الغربية وقطاع غزة: البرنامج األول
  إعادة تأهيل وتطوير شبكات طرق بقطاع غزة  : المشروع الثاني

  

  التفاصيل   البند

  " المرحلة األولى" تطوير شبكات الطرق بقطاع غزة   اسم المشروع 

  سنتان  مدة المشروع 

   دوالر3,230,000  تكلفة المشروع  

ق                           تفاصيل المشروع   ل وتطوير طرق من أجل تحقي ادة تأهي ى إع تحتاج شبكات الطرق بقطاع غزة إل
اب، وتتضمن            ل الرآ التواصل بين محافظات قطاع غزة وتنشيط الحرآة التجارية ونق

  :المرحلة الحالية الطرق التالية
   

  مدة التنفيذ  $لفة التك  المشروع

  سنتان  1,000,000اصالح وإعادة تأهيل طريق تل السلطان برفح 

  سنتان 1,200,000  إعادة تطوير طريق حاجز التفاح ـ البحر 

   شهور٦ 330,000  طريق صالح الدين معبر العودة برفح 

   شهور٦ 700,000  ٤الطريق الشرقي رقم 

 3,230,000  :  المجموع
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٤٩

  
  .تأهيل شبكات طرق بالضفة الغربية وقطاع غزة: ج األولالبرنام

  إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة لشبكات الطرق االلتفافية والدائرية: المشروع الثالث
  

  التفاصيل   البند

  إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة لشبكات الطرق االلتفافية والدائرية  اسم المشروع 

   شهور٣  مدة المشروع 

   دوالر أمريكي100,000  ة المشروع  تكلف

وصوًال إلى نظام نقل فعال، وتحسين شبكات الطرق في آل من المحافظات               تفاصيل المشروع  
ة   شبكات القائم ية لل شائية والهندس سين الظروف اإلن ة، وتح شمالية والجنوبي ال
إن           ة، ف ين شبكات الطرق المختلف ورفع آفاءتها، وتنظيم التقاطعات السطحية ب

شبكات     وز صاميم ل ات والت داد الدراس ى إع ة إل ل والمواصالت بحاج ارة النق
بكات      ن ش صادية م دوى االقت ضمان الج ك ل ة، وذل ة والدائري رق االلتفافي الط

  . الطرق
شمالية            " تقدر تكلفة المشروع إعداد دراسات وتصاميم للشبكات بالمحافظات ال

ة ضفة الغربي ة " ال ات50,000بقيم ي، ودراس صاميم  دوالر أمريك  وت
  .  دوالر أمريكي50,000للشبكات بقطاع غزة بقيمة 
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٥٠

  
  M40"الربط اإلقليمي الطريق الساحلي، الطريق : البرنامج الثاني

  

  التفاصيل  البند

  M40"الطريق الساحلي، الطريق " الربط اإلقليمي "   اسم البرنامج

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية    الموقع

  ناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  م  نطاق البرنامج

 .تحقيق التواصل اإلقليمي مع دول الجوار .١  األهداف 
تطوير سياحي شامل وتحسين وتشجيع سبل االستثمار والجذب السياحي وتدعيم  .٢

  .االقتصاد الوطني
رى             .٣ دن والق ين الم ربط ب تسهيل حرآة السير بين جميع محافظات قطاع غزة وال

اطق الداخل  ساحلية والمن سطين ودول     ال ين فل ي ب ربط اإلقليم ى ال افة إل ة، إض ي
 .الجوار عبر  الطريق الساحلي

زة   .٤ اع غ ى داخل محافظات قط ساحلية إل ة ال صدير المنتجات الزراعي سهيل ت ت
 . عن طريق المطار والميناءوآذلك للدول العربية

  
  . ضعف الربط اإلقليمي بين فلسطين ودول الجوار .١  مبررات البرنامج 

ادة على الطريق الساحلي، بسبب أن سطح الطريق الساحلي خطورة القي .٢
وطبقاته اإلنشائية القديمة وجودته المتدنية وال يحتوى الطريق في وضعه 
الحالي إلى أي أآتاف أو جزر أو خدمات أخرى، و غياب اإلنارة وسوء 

 .تخطيطه الرأسي واألفقي
وال تتناسب ال يوجد أي تصميم مروري للتقاطعات على الطريق الساحلي،  .٣

أقطار المنحنيات الرأسية واألفقية فيه مع سرعات التصميم، آما يشكل جسر 
  .وادي غزة نقطة اختناق مروري عند ساعات الذروة

عدم استثمار عناصر الجذب السياحي المميزة من مناطق الكثبان الرملية  .٤
قع األثرية والحياة البرية والبحرية الغنية، والمقومات الدينية والتاريخية والموا

 .القيمة
  
عدم جدوى المشاريع السياحية المنشأة اقتصاديًا لعدم اعتمادها على خطط  .٥

  .وتحليالت اقتصادية
 .فقر البنية التحتية السياحية، وعدم توفر الخدمات السياحية .٦
عدم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع اإلشارات اإلرشادية على  .٧

لدول التى يمر بها الطريق، علمًا بأن هذا مطلب ، آباقى اM40الطريق اإلقليمي 
 ". األسكوا" اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 
تسهيل نقل المسافرين والبضائع مع تحقيق انسياب وحرية تنقل للبضائع  .١  أهمية البرنامج 

  . والمسافرين
 .خلق تواصل اقتصادي وجغرافي واجتماعي مع الدول المجاورة .٢
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٥١

بط اإلقليمي بين الطرق الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة إحداث الر .٣
 .M40والطريق 

  .خلق مناطق تنسيق حضري مستدامة .٤
اطق الخضراء        .٥ ة والمن ة والطبوغرافي ة واستغالل عناصر الجذب الجيولوجي حماي

 .والطبيعة وعناصر المياه
 .خلق نقاط جذب سياحية محددة وتوفير الخدمات الالزمة للسياح .٦
وفير  .٧ سيارات   ت ن طرق لل شروع م ذا الم ات ه ة احتياج ة لتلبي ة الكافي ة التحتي البني

 .والمشاة والدراجات
صميمية       .٨ ق والعناصر الت ابع المتناس س الط ي تعك ة الت ار العناصر المعماري اختي

 .المؤثرة الجذابة
 

ة    مكونات وعناصر البرنامج  سلطة الوطني اطق ال ين من ي ب ل اإلقليم ربط والتواص ًا لل سطينية ودول تحقيق الفل
ضمن    ة، ويت وير الطرق االقليمي ل تط ادة تأهي ى إع ة إل ة الماس ر الحاج وار، تظه الج

ساحلي               ق ال ل وتطوير الطري ادة تأهي ى   " البرنامج الحالي إع ة األول ذلك   "المرحل ، وآ
  .M40وضع إشارات إرشادية على الطريق اإلقليمي 

دوالر    تكلفة البرنامج  51,740,000    

  .آافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية وجميع فئات المجتمع  ون المستفيد

  . مشروع استراتيجي طويل األمد  ديمومة البرنامج  

  .العراقيل اإلسرائيلية  مخاطر البرنامج 

دعم       •  الجدوى االقتصادية  دورها ت ي ب رى والت ة األخ ات اإلنتاجي دعم القطاع ة ل الت األجنبي ذب العم ج
  .االقتصاد

سياحية             تشغيل األ  • شاءات ال يدي العاملة الفلسطينية وتقليل نسبة البطالة سواء في اإلن
 .أوتشغيلها

سياحية  • دمات ال الل الخ ن خ اص م اع الخ ورة للقط ر منظ ول غي د ودخ در فوائ
  .واإلقامة

  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  درجة أولى   درجة األولوية
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٥٢

  
  M40"الطريق الساحلي، الطريق " اإلقليمي الربط : البرنامج الثاني
  "المرحلة األولى" إنشاء الطريق الساحلي : المشروع األول

  

  التفاصيل   البند

  "المرحلة األولى" إنشاء الطريق الساحلي   اسم المشروع 

  . شهر٢٤  مدة المشروع 

   دوالر  51,700,000  تكلفة المشروع  

ساح   تفاصيل المشروع   ق ال شكل الطري ام      ي شمالية لع دود ال ن الح د م ساحلية ويمت ة ال ور المنطق لي مح
ان     ١٩٦٧ بلح، خ ر ال دة، دي صيرات، الزواي راء، الن زة، الزه ا، غ ا، جبالي ت الهي  بي

ة، ويختلف عرض                    ة مصر العربي ة مع جمهوري يونس، ثم رفح حتى الحدود الجنوبي
ى                  ل العروض إل ه حيث يصل أق ر و   ٧الطريق الحالي على امتداد طول ى     مت يصل إل

  . متر٣٠أآبرها عند 
 ويتكون الكورنيش من طريق للسيارات باتجاهين ومسربين في آل اتجاه، آما يشتمل 
صفين من أشجار                  على حاشيات مؤهلة لحرآة الدراجات في آال االتجاهين محاطة ب
ى                    ا يوجد عل ات، آم رة عريضة مزروعة باألشجار والنبات النخيل، وفي الوسط جزي

اه وأخرى للصرف الصحي      جانبي الطريق أر   صفة للمشاة، والطريق مزود بشبكة مي
زداد    ددة ي اآن مح ي أم ق، وف انبي الطري ى ج ددة عل سافات مح ى م ارة عل دة إن وأعم
اهي        ات ومق تراحات وآافتيري سيارات واس ف لل ه مواق ضاف إلي ق لي رض الطري ع
سياحية   ة وال دمات التجاري ن الخ ا م ود وغيره ات وق ة ومحط الت تجاري ومح

  .رفيهيةوالت
ة          ساحلي العناصر التالي ورنيش      :  ويتضمن مشروع تطوير الطريق ال ق الك ذ طري تنفي

رميم         ة وت اطق الطبيعي ة والمن ع األثري رميم المواق ل وت ه، وتأهي ة ل ق التابع والمراف
اني  اء الروم ة المين وير منطق دون(وتط رى  ) اإلنثي شاء الق زة، وان اطئ غ وير ش وتط

ار،            السياحية، الفنادق، الموتيالت   سطيني لآلث وان، المتحف الفل ، متنزة عام، حديقة حي
شمل         المعارض السياحية ل، وي ى عدة مراحل عم سيم إل م تق ، المخيمات الصيفية، وت

ساحلي   ق ال ل وتطوير الطري ادة تأهي شروع إع ى من م ة األول امج  المرحل ذا البرن ه
  :وهى على النحو التالي

  
  
  

دة   الكمية الوحدة   الوصف  وح
سعر  ال

$  

سعر  ال
المليون  ب

$  
  العنصر األول من إنشاء الطريق الساحلي 

إنشاء الطريق الساحلي بما في ذلك األعمال الترابية،     
  الردم، الرصف األسفلتى، الجدر االستنادية، البني 

  . التحتية، االنارة، اإلشارات المرورية

  51,7 1.5 34.48   آم١
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  M40"ريق الساحلي، الطريق الط" الربط اإلقليمي : البرنامج الثانى
  .M40وضع إشارات إرشادية على الطريق اإلقليمي : المشروع الثاني

  

  التفاصيل   البند

  .M40وضع إشارات إرشادية على الطريق اإلقليمي   اسم المشروع 

   شهور٣  مدة المشروع 

  . دوالر40,000  تكلفة المشروع  

دولي    تفاصيل المشروع   ق ال ر الطري دم  مM40يعتب ه يخ ث أن ة حي ة الهام شاريع اإلقليمي ن الم
منطقة المشرق العربي ، وهو مشروع متكامل حسب المقاييس والطريق يتجه            
شمال   رورًا ب صرية م ة الم دود الليبي ن الح د م شرق ،  ويمت رب لل ن الغ م
رق قطاع غزة              جمهورية مصر العربية إلى الحدود المصرية الفلسطينية ويخت

اب    الطريق ع ى ب ى يلتق سطينية    حت ي الفل رق األراض سطين ليخت ، ١٩٤٨ر فل
ر    سر األمي رورًا بج وار م ى األغ دس إل ر الق د عب م يمت ل ث ى الخلي وصوًال إل
حسين على الحدود األردنية الفلسطينية ثم مرورًا بعمان واألزرق حتى رويشد      
ق                 داد وينطل ار وبغ دها يمر باالنب ل وبع د طريبي ة عن ة العراقي والحدود األردني

ة                 شرقًا ب  ة بمنطق ة اإليراني ى الحدود العراقي انقين حت رورًا بخ ة م محاذاة بعقوب
  .المنذرية وبعدها طرق إيران

ة،   ل والمواصالت ذات األولوي اع النق شاريع قط ن م شروع م ذا الم ر ه ويعتب
من أجل تحقيق التواصل اإلقليمي مع دول الجوار، والذي يتطلب وجود            وذلك  

جاورة، مثل األردن، ومصر لتسهيل نقل اتصال طرقي أو سككي مع الدول الم
  . المسافرين والبضائع ليكون هناك انسيابًا وحرية تنقل للبضائع والمسافرين

ق سافرين وخل ضائع والم ة للب ة الحرآ ى حري وإن إنجاز هذا المحور سيؤدى إل
ى ربطه دول المجاورة، إضافة إل اعي مع ال تواصل اقتصادي وجغرافي واجتم

سعودية ـمع المحور الشمالي  الجنوبي الممتد من ترآيا عبر سوريا ـ األردن ـ ال
  . إلى اليمن

  
ًال ألجزاء                 سطينية مكم آما أنه يجب أن يكون هذا المحور داخل األراضي الفل
ة الهاشمية،          ة األردني ة والمملك هذا المحور في آل من جمهورية مصر العربي

ذا المحور     السيما وأن المملكة األردنية قد انتهت من تنفيذ أجزا          رة من ه ء آبي
رائيلي    ب اإلس ا أن الجان ه، آم ارى ب ل ج ازال العم ة وم شونة الجنوبي ى ال حت
ا            ال م اء األعم ى انته ا، إضافة إل يقوم حاليًا بأعمال التوسعة بين القدس وأريح

دس  ب والق ل أبي ين ت ارات   . ب ي وضع االش شروع ف ة ال رز أهمي ا تب ن هن وم
ة          اإلرشادية على مسار الطريق، هذا و      اليف وضع االشارات بقيم قد قدرت تك

  . ألف دوالر  أمريكي٤٠
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  ). جسور رئيسية٥(إعادة إنشاء الجسور المدمرة في قطاع غزة : البرنامج الثالث
  

  التفاصيل  البند

  ) جسور رئيسية٥(إعادة إنشاء الجسور المدمرة في قطاع غزة   اسم البرنامج

  قطاع غزة  الموقع

  زة والدول المجاورةقطاع غ  نطاق البرنامج

   األهداف 
ة  و                  .١ سالمة العام ات ال تطوير شبكة مواصالت آمنة وسريعة تتماشى مع متطلب

 .طبوغرافية الطبيعة الجغرافية للمحافظات الجنوبية
  .تجاوز العقبات الطبيعية المعيقة الستمرار شبكة الطرق .٢

 .تسهيل حرآة النقل البري على الطرق الرئيسية  .٣

  .قرى المدن بشبكة الطرق الرئيسية ربط البلدات وال .٤

تهالك   .٥ ي اس ة ف صادية المتمثل اء االقت ن األعب ة والتخفيف م ن الرحل صير زم تق
 .الوقود 

 .التقليل من حوادث السير وتكلفة الصيانة .٦

 . الحد من  االختناقات المرورية وتسهيل انسياب حرآة المرور .٧

اقم مع   .٨ ن تف د م ل للح ق فرص عم ي خل ساهمة ف ى الم ل عل دالت العم
  .  البطالة

رائيلية     .١  مبررات البرنامج  تالل اإلس وات االح ل ق ن قب زة م اع غ ي قط سية ف سور الرئي دمير الج ت
  . لفصل المدن والقرى والبلدات عن بعضها البعض وتقطيع أوصال القطاع

بكة الطرق   .٢ دن وش دات والم رى والبل د من الق ين العدي ط ب دم وجود أي رواب ع
 .الرئيسية

دا  .٣ ود بعض البل صوصًا    وج ل وخ ن التنق كانها م تمكن س ي ال ي ة الت ت المعزول
 .طالب المدارس

وفر أي                   .٤ ذي سيحول دون ت ة األمر ال سوب األودي قدوم فصل الشتاء وارتفاع من
  .وسيلة مواصالت على طول قطاع غزة

ترآيز الحرآة المرورية في ممرات ضيقة وغير معبدة األمر الذي يترتب عليه            .٥
ة اإل سيطرة األمني هولة ال ات س ين محافظ واطنين ب ة الم ى حرآ رائيلية عل س

 .القطاع

  .انعدام التواصل اإلقليمي عبر الطرق الرئيسية .٦

 .زيادة نسبة حوادث الطرق  .٧
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شاء                  .٨ ل إن د من الجهات المانحة عن تموي إحجام القطاع الخاص والعدي
 .الجسور

  .تحقيق التواصل المواصالتي بين مدن وبلدات وقرى قطاع غزة .١  أهمية البرنامج 

 .توفير البنية التحتية واألساسية الضرورية للمشاريع االستثمارية والتطويرية .٢

ر                      .٣ بعض عب ط شبكة الطرق  بعضها  ب ادة رب تسهيل الربط اإلقليمي من خالل إع
  .الجسور الرئيسية

 . تطوير شبكات المواصالت الالزمة لتنشيط التبادل التجاري محليًا ودوليًا وإقليميا .٤

ة     ائية والهندسية لشبكة المواصالت  الحاليةتحسين الظروف اإلنش .٥ ل حرآ ا يكف بم
  .المرور وزيادة األمان على الطرق 

 
مكونات وعناصر 

  البرنامج 
وات االحتالل               ل ق دميرها من قب ي ت سية الت شاء الجسور الرئي ادة إن امج إع يتضمن البرن

  :اإلسرائيلي وهي
  :المرحلة األولى

دمرة    من البرنامج تتمثل في تكليف بيت خ      برة محلي بتقييم الوضع اإلنشائي للجسور الم
رميم             ل والت ادة التأهي ة إع وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بكل جسر والمتمثلة في امكاني

  .أو إعادة اإلنشاء 
  :المرحلة الثانية

اًء              دمرة بن ار للجسور الم ادة االعم صيانة وإع ال ال ذ أعم وتتمثل في البدء الفعلي في تنفي
  . الدراسة أعالهعلى توصيات

وات االحتالل                   ل ق تهدافها من قب د اس مرفق وصف أولي للوضع الحالي لهذه الجسور بع
  :اإلسرائيلي

 )طريق صالح الدين(جسر وادي غزة الشرقي  •
م      ١٤ م بينما يبلغ عرضه حوالي       ١٠٠يبلغ طول الجسر حوالي      ديم ت م و هو جسر ق

زة تعرض للقصف   اع غ م المصري لقط ان الحك شائه إب ارخ إن رائيلي  بت  ٢٧االس
   وتم تدميره بالكامل٢٠٠٦يونيو 

 )الطريق الساحلي ( جسر وادي غزة الغربي   •
سطينية               ١٢ م وعرضه    ٣٥٠يبلغ طوله    ة الفل سلطة الوطني د دخول ال شائه بع  م تم ان

 ويقدر طول الجزء     ٢٠٠٦ يونيو   ٢٧الى األراضي الفلسطينية ، تم استهدافه بتاريخ        
  .ويعتبر حجم الدمار الذي لحق به جزئيًا.م٣٥المدمر منه بحوالي 

 )النصيرات –الزهراء ( جسر وادي غزة  •
راء      ة الزه ين مدين ربط ب ث  ي ساعدة  حي سور الم ن الج سر م ذا الج ر ه ويعتب

م      ١٢وعرضه  . م٣٥ ألف نسمة ، يبلغ طوله       ٦٠والنصيرات ويخدم حوالي     د ت م  وق
  .تدميره بالكامل

   مدخل جحر الديك-جسر السكة  •
  .م  وقد تم تدميره بالكامل٨وعرضه . ١٥٠غ طوله يبل
 .جسر مدخل بيت حانون •

الي             ألف دوالر، يخدم      ٨٠٠تم إنشائه حديثًا بتمويل من االتحاد األوروبي بمبلغ إجم
  .مدن وقرى شمال قطاع غزة  تم تدميره جزئيًا 

  والجدول التالي يوضح التكلفة التقديرية الالزمة العاد إنشاء هذه الجسور

رقمال
  التكلفة  المشروع

  دوالر امريكى
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١.
 إعداد الدراسات والتصاميم األولية

100,000 

٢.
  شارع صالح الدين-جسر واد غزة 

1,300,000 

 700,000   الطريق الساحلي-جسر واد ي غزة .٣

٤.
)النصيرات–الزهراء ( جسر وادي غزة   

200,000 

٥.
 جسر مدخل بيت حانون 

700,000 

٦.
  الديك مدخل جحر-جسر السكة 

250,000 

٧.
  مدخل بيت حانون-جسر السكة 

250,000 

  
 المجموع

3,500,000 
  
 

 . شهر١٢  مدة البرنامج 

3.5 مليون دوالر   تكلفة البرنامج 

  القطاعات االقتصادية وآافة شرائح المجتمع  المستفيدون 

  .المشروع تنموي متوسط المدى  ديمومة البرنامج  

ات اإلسرائيلية التعسفية وخاصة المتمثلة في إعادة قصف الجسور أو الممارس  مخاطر البرنامج 
  .عدم السماح في دخول المواد األساسية الالزمة إلعادة االعمار

يعتبر هذا البرنامج ذو جدوى اقتصادية عالية نظرًا لما سيوفره من تواصل وربط   الجدوى االقتصادية 
ه سيتم إنشاء جسرين رئيسين على لوجسيتي بين جميع أجزاء قطاع غزة، عدى عن أن

طريق صالح الدين المار من شمال القطاع الى جنوبه ليربط الحدود المصرية  التي 
  .تعتبر المنفذ الوحيد باألراضي الفلسطينية

هذا الربط سيعمل على تدعيم الحرآة التجارية والصناعية وسيسهل نقل المواد األساسية 
  مجاورة الى قطاع غز والضفة الغربيةمن جمهورية مصر العربية والدول ال

  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  أولى  درجة األولوية
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    النقل الجوي والمطارات ٦-٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :   برامج قطاع النقل الجوى والمطارات٦-٣
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  الدولي إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات : البرنامج األول .١
  . تعزيز ودعم الخطوط الجوية الفلسطينية: البرنامج الثاني .٢

  
  :تفاصيل البرامج

  
  إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي : البرنامج األول

  

  التفاصيل  البند

  إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي   اسم البرنامج

   قطاع غزة–رفح   الموقع

  غزة قطاع   نطاق البرنامج

ة        .١  األهداف  ى الخارط سطين عل ع فل سطينية، ووض واء الفل ى األج سيادة عل ق ال تحقي
 .المالحية الجوية

إيجاد معبر جوى حر لفلسطين على العالم الخارجي وفتح نافذة جوية للتعامل       .٢
  .مع العالم مباشرة بدون قيود 

 . إعادة تشغيل مطار ياسر عرفات الدولي .٣
صاد             المساهمة في إحداث تنمية اقت      .٤ ورد دخل لالقت وفير م صادية من خالل ت

 .القومي عن طريق ناتج خدمات النقل الجوى
شاريع                    .٥ تثمارية في م وفير فرص اس سطيني من خالل ت صاد الفل إنعاش االقت

 .النقل الجوى
 .تطوير وتحديث البنية األساسية لصناعة النقل الجوى .٦
 .تة ودائمةالمساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل توفير فرص عمل مؤق .٧
ة في                 .٨ ة المقدم ة في الخدم ستويات الجودة المطلوب ى م العمل على تحقيق اعل

 .مجال النقل الجوى
  . حماية حرم مطار ياسر عرفات الدولي من التعديات  .٩

تدمير مطار ياسر عرفات الدولي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي وتوقف            .١  مبررات البرنامج 
  .د المشروع أضرار وخسائر فادحةالحرآة المالحية الجوية، وتكب

دولي                 .٢ ات ال توقف العمل في تنفيذ المشاريع االستثمارية في مطار ياسر عرف
 .مثل مشروع قرية الشحن الجوى

 .ضعف العائد على االستثمار في مجال صناعة النقل الجوي .٣
 .انخفاض مساهمة قطاع النقل الجوى في اجمالى الناتج المحلي بشكل حاد .٤
 .البطالة نتيجة توقف العمل بمطار ياسر عرفات الدوليارتفاع معدالت  .٥
دني    .٦ ران الم لطة الطي ى س شروع مبن تكمال م الزم الس ل ال وفر التموي دم ت ع

 .والخطوط الجوية الفلسطينية
 .االتجاه العالمي نحو استخدام وسائط النقل المتعددة .٧

سطينية بان    .١  أهمية البرنامج  واء الفل ى األج سيادة عل ز ال سيد وتعزي وز   تج ن رم ز م شاء رم
 . السيادة وهو مطار ياسر عرفات الدولي
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ز               .٢ توفير الفرص التسويقية امام المنتجات الوطنية من سلع وخدمات مع تعزي
 . فرص المنافسة المحلية واالجنبية

اطق        .٣ ي من صادية ف ة االقت الي الحرآ ة وبالت ة الجوي ة المالحي اش الحرآ انع
 .السلطة الوطنية الفلسطينية

 .ستثمارية آبيرة في مشاريع النقل الجوىتوفير فرص ا .٤
زان          .٥ ي المي ز ف ض العج ي خف ساهمة ف ة والم ارة الخارجي اع التج م قط دع

  .  التجاري
خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة في مراحل إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر               .٦

  . عرفات الدولي، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة
  . والتكامل االقتصادي والسياسي مع باقي دول العالمتوثيق روابط التعاون  .٧
شحن                   .٨ د أسعار ال ل الجوى وتحدي ة في اتحادات النق تحقيق المشارآة االيجابي

 .من خالل المؤتمرات المالحية
شاريع االستراتيجية                   مكونات وعناصر البرنامج  دولي من الم ات ال يعد إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرف

سا  ى سي ة الت ل   الهام دمات النق وفير خ سطيني وت صاد الفل ة االقت ي ادارة عجل هم ف
  : الجوي، ويتكون البرنامج الحالي من ثالثة مشاريع على النحو التالي

ات         : المشروع األول  - إعادة إنشاء السور والبوابات الرئيسية لمطار ياسر عرف
   دوالر138,000الدولي بكلفة 

درج الرئي     : المشروع الثاني  - دولي         إعادة إنشاء الم ات ال سي لمطار ياسر عرف
   دوالر أمريكي٢،٩١٠،٦٥٥بكلفة 

ث  - شروع الثال زة    : الم دات واألجه دولي بالمع ات ال ر عرف ار ياس د مط تزوي
  . دوالر6,440,051بكلفة ) المرحلة األولى( الضرورية للتشغيل 

 
   9,4٨8,706  دوالر  تكلفة البرنامج 

  .المواطن الفلسطيني، الزوار  المستفيدون 

  .مشروع استراتيجي وسيادي طويل المدى  يمومة البرنامج د

  . الممارسات اإلسرائيلية التعسفية  مخاطر البرنامج 

شغيل مطار                      الجدوى االقتصادية  سطيني من خالل ت صاد الفل ادة انعاش االقت سيساهم المشروع في إع
ة    ة الدول ي خزين رادات ف ادة اإلي ن زي ه م يترتب علي ا س دولي م ات ال ر عرف ، ياس

تثمار                ى االس شجيع القطاع الخاص عل وتعزيز سبل التعاون والتكامل اإلقليمي، وت
ق فرص عمل                        ك خل ى ذل ل الجوي، وعالوة عل ران والنق شاريع الطي في مجال م

  .دائمة ومؤقتة تساهم في خفض معدالت البطالة المرتفعة في قطاع غزة
  .مية التى تحد من اآلثار البيئيةسيتم تنفيذ البرنامج وفق المعايير العال  اآلثار البيئية 

  درجة أولى   درجة األولوية

  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٦٠

  إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي : البرنامج األول
  إعادة إنشاء السور والبوابات الرئيسية لمطار ياسر عرفات الدولي:المشروع األول

  

  التفاصيل  البند

  ئيسية لمطار ياسر عرفات الدوليإعادة إنشاء السور والبوابات الر  اسم المشروع 

  شهرين  مدة المشروع 

   ألف دوالر١٣٨  تكلفة المشروع  

دة من موجات                  ٢٠٠٦ يونيو   ٢٦بتاريخ    تفاصيل المشروع   ي موجة جدي دولي إل ات ال  تعرض مطار ياسر عرف
ل    ار بالكام تالل المط ى اح رائيلي  إل تالل اإلس وات االح دمت ق ث أق رائيلي حي دوان اإلس الع

  .تعماله آثكنة عسكريةواس
ات                     م تكن طائرات ودباب ي ل وأثناء هذا االجتياح تم تدمير أجزاء آبيرة من مرافق المطار الت

  .االحتالل قد وصلتها في هجماتها ومداهماتها السابقة
صيانة      اجر ال ية وهن صالة الرئاس سافرين وال االت الم ت ص ار   ،آان ات المط وار وبواب وأس

  .قوات االحتاللوغيرها من المرافق هدفًا ل
ذه        ي ه رى ف ة آب ة أولوي وار الخارجي شاء األس ادة ان ل والمواصالت إع ر وزارة النق وتعتب
ادة                  دًا إلع زة ومرافق تمهي دات وأجه ا تبقى من مع ى م ا أمكن عل المرحلة وذلك للمحافظة م

ادة اعمار هذا المعلم السيادي الفلسطيني والمشروع التالي يوضح البنود الرئيسية الالزمة إلع       
  :إنشاء البوابات واألسوار المهدمة

  
المجموع   $السعر   الكمية  البند

 بالدوالر 

  أعمال إعادة إنشاء األسوار:  أوًال
هدم وإعادة أنشاء األسوار المدمرة  .١

حسب ) طوب وخرسانة ( 
 .  المواصفات الهندسية 

إعادة أنشاء السياج الحديدي   .٢
 الخارجي المدمر

 يسيةإعادة أنشاء البوابات الرئ .٣
  االلكترونية

 
 طولي. م١٠٠٠

  
  
  م طولي٢٠٠٠

 
  
٢ 

  
٦٠  

 
 

  
٣٠  
  
  

10,000  

  
50,000 

  
  
  

60,000 
 
 

20,000 
  

 Lump  مصاريف طارئة: ثانيًا
sum 
  

8,000 8,000    

 ١٣٨,000  المجموع الكلى
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  إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي : البرنامج األول
  .شاء المدرج الرئيسي لمطار ياسر عرفات الدوليإعادة إن: المشروع الثاني

  

  التفاصيل  البند

  إعادة تأهيل واعمار مدرج مطار ياسر عرفات الدولي  اسم المشروع 

   شهر٦  مدة المشروع 

   دوالر أمريكي٢،٩١٠،٦٥٥  تكلفة المشروع  

  أولوية أولى  أولوية المشروع

ات    تفاصيل المشروع   ر عرف ار ياس درج مط ول م غ ط دولي  يبل والي  ٣٠٨٠ ال م  ٦٠ م وعرض ح د ت م وق
ستمرة       تصميمه وتنفيذه الستقبال معظم أنواع الطائرات، وفي إطار الحملة اإلسرائيلية  الم
ات                     د تعرض مدرج مطار ياسر عرف ه فق على أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومرافق

ة   از الهندس ا جه ى آخره ب أشرف عل ات التخري ن عملي سلة م ى سل دولي إل يش ال ي ج  ف
االحتالل اإلسرائيلي، حيث أقدمت مجموعة من الجرافات والدبابات اإلسرائيلية على تنفيذ           
ة صعبة                         اره عملي ادة إعم ة إع ذي جعل عملي درج األمر ال عمليات تقطيع و تدمير في الم

  .ومعقدة
سيق مع شرآات           دادها بالتن ل والمواصالت بإع ومن خالل عدة دراسات قامت وزارة النق

ل شرآة    وجهات د  ة مث ل الترآي     Mott MacDonaldولي راء وزارة النق د خب  أو وف
شغيل                    ار وت ادة إعم ة إلع ة الالزم ات المالي د المتطلب ة وتحدي للوقوف على األوضاع الحالي

  :المطار فإن هناك أربع خيارات رئيسية إلعادة أعمار المدرج آالتالي
  :الخيار األول

رميم     ل وت ادة تأهي ار بإع ذا الخي ل ه د     ويتمث تم أوًال تحدي ث ي ائم حي عه الق درج بوض  للم
من إجمالي مساحة المدرج  ومن ثم يتم إعادة         % 35األجزاء المدمرة والتي تقدر بحوالي      

  .إنشاءها بنفس المواصفات الهندسية التي تم العمل بها خالل تنفيذ المشروع
سو    اك ولت ع االحتك دة لمن فلتية جدي ة أس درج بطبق ل الم تم رصف آام ى أن ي طح عل ية س

ذه بحوالي                رميم ه ال الت ذ أعم ستغرق   2,9المدرج وتقدر التكلفة اإلجمالية لتنفي ون وت  ملي
ار والجدول المرفق               ٤هذه العملية حوالي     رة النه  شهور بعدها يتم تشغيل المطار طوال فت

  .يبين جدول الكميات واألسعار التقديرية لتنفيذ المشروع
  :الخيار الثاني 

اول           ويتمثل هذا الخيار ب    إعادة إنشاء المدرج بنفس المواصفات الفنية السابقة ومع نفس المق
رئيس حوالي               درج ال شاء الم الذي تم التعاقد معه سابقًا حيث تبلغ التكلفة التقديرية إلعادة إن

 شهور نستطيع بعدها تشغيل المطار طوال         ٥ مليون دوالر ويستغرق إنشاء المدرج       6.2
  .فترة النهار

  :الخيار الثالث
سابقة ولكن من خالل                   و ة ال يتمثل هذا الخيار بإعادة إعمار المطار بنفس المواصفات الفني
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رئيس         /مناقصات دولية  درج ال شاء الم محلية وفي هذه الحالة تبلغ التكلفة التقديرية إلعادة إن
ة إلعداد                  ٨حوالي   ة الالزم دة الزمني د إضافة الم  مليون دوالر ويستغرق إنشاء المدرج بع

دها        ١١ وترسية العطاءات حوالي     وطرح وتقييم  ل بع اد التموي اريخ اعتم دأ من ت  شهرًا تب
  .نستطيع تشغيل المطار خالل ساعات النهار

  : الخيار الرابع
ا                         ة سواء  فيم ارات الفني د دراسة أفضل الخي درج بع ار الم ادة إعم ار بإع ويتمثل هذا الخي

درج              ادة تصميم الم انة وإع ل خارجي ومن         يتعلق باستخدام اإلسفلت أو الخرس ر تموي  عب
درج                 /خالل مناقصات دولية   شاء الم ادة إن ة إلع ة التقديري غ التكلف ة تبل محلية وفي هذه الحال

 مليون دوالر ويستغرق إنشاء المدرج بعد إضافة المدة الزمنية الالزمة           ١٣الرئيس حوالي   
دأ من   ١٥إلعادة دراسة التصميم وطرح وتقييم وترسية العطاءات حوالي      اريخ   شهرًا تب  ت
  .اعتماد التمويل بعدها نستطيع تشغيل المطار خالل ساعات النهار
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  جدول الكميات الالزمة  لترميم المدرج الرئيسي لمطار ياسر عرفات الدولي

  حسب االقتراح األول
  

  وصف البند الرقم
سعر  الكمية الوحدة  

الوحدة 
 دوالر

 اإلجمالي

 م و الثاني ١رج بعرض  طبقات ولكل طبقة تد٣قص اإلسفلت بتدرج .١
  ١ سم لزوم اللحام طبقا للمخطط المرفق رقم ٥٠

  
 ط. م 

  
٨٠٠ 

  
٦  
 

  
٤٨٠٠  

 
  قص اإلسفلت لالآتاف حسب تعليمات المهندس المشرف .٢

  
  ٥٠٠  ١  ٥٠٠  ط. م 

 ١٣٥٠٠  ١ ١٣٥٠٠  ٣م   إزالة مخلفات القص إلى مقالب عمومية .٣

 و نقله إلى مكان تنظيف المقاطع المدمرة ز ذلك بإزالة البيسكورس.٤
  تشوبنه لصالح المالك و ذلك حسب تعليمات المهندس  المشرف

 ١٢٠٥٠  ٠٫٥ ٢٤١٠٠  ٣م

التي تعرضت  ( SG )  معالجة األرضيات أسفل األرض الطبيعية.٥
إلى تجريف بأعماق مختلفة طبقا للوصف التالي و المخططات، 

   ( SG )ومعالجة المقاطع المجرفة لطبقة األرض الطبيعية 
 م بالبيسكورس المشون سابقا في ٠٫٦٠- و حتى ٠٫٠٠باألعماق من 

 شامل النقل و التشغيل و الفحوصات المخبرية على ٣البند رقم 
 سم للوصول إلى درجة ١٥طبقات بحيث اليزيد سمك الطبقة هن 

لكل طبقة حسب المواصفات وتعليمات  % ١٠٠االنضغاط ابرآتور 
 ٢ المهندس المشرف طبقا للمخطط رقم

50,00 2م
0 

١٠٠٠٠٠  ٢ 

توريد وفرد بيسكورس من نوع معتمد بعد عمل فحوصات مخبرية .٦
سم لزوم الجسم على طبقات بالسمك الذي يحدده ٣٥مطلوبة بسمك 

المهندس المشرف لكل طبقة مع الرشف بالماء والدمك بواسطة 
   طن للوصول إلى درجة االنضغاط المطلوبة٣٥المداخل الميكانيكية 

لكل طبقة حسب المواصفات وتعليمات المهندس %) ١٠٠تور البريك(
  .المشرف

  ٥٧٧،٥٠٠  ١٠٫٥ ٥٥،٠٠٠  ٢م

توريد وفرد بيسكورس من نوع معتمد بعد عمل فحوصات مخبرية .٧
سم لزوم األآتاف والحماية مع الرش بالماء والدك ٢٠مطلوبة بسمك 

طن للوصول إلى درجة اإلنضغاط المطلوبة ٣٥بمداحل ميكانيكية 
لكل طبقة حسب المواصفات وتعليمات المهندس %) ١٠٠يكتور بر(

  .المشرف

 ٢٢١،٠٠٠ ٦ ٣٥،٠٠٠  ٢م

 انش بسمك ١  Binder courseتوريد وفرد خلطة اسفلتية لزوم .٨
 سم بعد الدحل  مع الدمك الجيد و المعالجة على إال تقل نسبة الدمك ٥

  بعد توريد ورش إسفلت ساخن حسب المواصفات الفنية% ١٠٠عن 
Prirme coat بدرجة M.C.O 70 ويرش على سطح جاف 

  آيلو جرام على المتر المربع ١٫٥ونظيف للبيسكورس بمعدل 

67,00  ٢م
0  

5.5  368,500  

٩. ً  ١(Bineder  course  /5توريد وفرد خلطة اسفلتية لزوم
 سم بعد الدحل  مع الدمك الجيد و المعالجة على أال ٥ بسمك )انش

بعد توريد  حسب المواصفات الفنية% ١٠٠تقل نسبة الدمك عن 
 آيلو جرام على المتر ٠٫٥  بمعدل  R.C.Oويرش مادة الصقة 

 المربع 

67,00  ٢م
0  

5.5  368,500  
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 ١ Wearing course  /5توريد وفرد خلطة اسفلتية لزوم ١٠
 سم بعد الدحل  مع الدمك الجيد و المعالجة على أال تقل 7انش بسمك 

بعد توريد ورش  لمواصفات الفنيةحسب ا% ١٠٠نسبة الدمك عن 
  آيلو جرام على المتر المربع ٠٫٥  بمعدل  R.C2مادة الصقة 

92,00  ٢م
0  

7.25  667,000  

 ١٧سم إلى ١إصالح الخدوش للطبقة السطحية التي تزيد عمقها عن ١١
 من منتوج  Dynacoat .Blacktopatchسم

 أو ما يعادلها حسب تعليمات المهندس  Texmaasticشرآة
  مشرفال

عبوة 
 ١٩سعة 
  لتر

٣٠٠  50  15000  

معالجة اللحامات بمواد الصقة للوصالت الطولية والعرضية لإلسفلت ١٢
 الخاص بها مع الشرائح      PRIMER 2001 ADشامل 

Aquasel PP-NW2001 A.D من منتوج
أو ما يعادلها حسب تعليمات المهندس  TEXMASTICشرآة

  المشرف

 27,000  9  ٣٠٠٠  ط. م

 للممرات FLEXAFILLلتشققات الطولية والعرضية بمادة إصالح ا١٣
 أو ما يعادلها والبند يشمل  TEXMASTICوالمواقف من منتوج 

  توريد المادة والمصنعية حسب تعليمات المهندس المشرف

  2,000  2  ١٠٠٠  ط. م

دهانات وتخطيط بمادة التيروموستيك للخطوط الطويلية والعرضية ١٤
 وحسب تعليمات ICOAاصفات والممرات والمواقف حسب مو
  . المهندس المشرف والمخططات

  90,000  ٢٠  ٤٥٠٠  ٢م

 لزوم حبسات البالط b250توريد وصب حزام خرساني مسلح ١٥
. لحماية أآتاف المدرج حسب تعليمات المهندس المشرف والمخططات

  24,500  7  ٣٥٠٠  ط. م

 يشمل  سم أآتاف المدرج والبند٨توريد وترآيب بالط أنترلوك بسمك ١٦
والبيسكورس وآل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف  الرمل

  . والمخططات

 54,000  12  4500  ٢م

 سم مسلح باأللياف شامل ٦٠توريد وترآيب منهل دائري بقطر ١٧
الحلقات للوصول للمنسوب المطلوب، الحصمة، والغطاء حسب 

  .تعليمات المهندس المشرف وحسب المخططات

  3000  30  ١٠٠  عدد

 سم مسلح باأللياف شامل ٨٠توريد وترآيب منهل دائري بقطر ١٨
الحلقات للوصول للمنسوب المطلوب والغطاء والبند يشمل الحصمة 

  .حسب تعليمات المهندس المشرف

  3500  35  ١٠٠  عدد

 ملم طبقًا ١٠٠ بقطر ٤عدد P.V.C Uتوريد وتمديد مواسير ١٩
ن بالرمل النظيف للمواصفات لزوم إنارة المدرج والبند يشمل التحضي

والشريط التحذيري وما يلزم من وصالت حسب تعليمات المهندس 
  .والمواصفات الفلسطينية المشرف حسب المخططات

  77,000  ٢٢  ٣٥٠٠  ط. م

 سم طبقًا للمواصفات لزوم ٥٠ بقطر P.V.Cتوريد وتمديد مواسير ٢٠
 الربط ما بين منهل الترنس وقاعدة وحدة اإلنارة والبند يشمل الحفر

  .٧-٦ رقم  حسب تعليمات المهندس المشرف، وحسب المخطط

 10,500  7  ١٥٠٠  ط. م

قص األسفلت وصب قواعد وحدات اإلنارة على الكتف بإبعاد القاعدة ٢١
 سم لزوم تثبيت وحدات اإلنارة حسب تعليمات ٧*  سم ٣٥*  سم ٣٥

  .المهندس المشرف حسب المخطط

  ٧٠٠  ٧  100  عدد

 سم المخلوط بالرمل لحواف ١٥بسمك إعادة تشغيل الببيسكورس ٢٢
المدرج حسب المخطط المرفق طبقًا للمواصفات وحسب تعليمات 

  . المهندس المشرف

  6000  3  2000  ٢م

  ٢،٦٤٦،٠٥٠        اإلجمالي ٢٣
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  ٢٦٤،٦٠٥       "Contingencies 10%%" ١٠بند طوارئ ٢٤

٢،٩١٠،٦٥        المجموع ٢٥
٥  
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   ياسر عرفات الدولي إعادة اعمار وتشغيل مطار: البرنامج األول
  :المشروع الثالث

  )المرحلة األولى( تزويد مطار ياسر عرفات الدولي بالمعدات واألجهزة الضرورية للتشغيل 
  

  التفاصيل  البند

المرحلة ( تزويد مطار ياسر عرفات الدولي بالمعدات واألجهزة الضرورية للتشغيل   اسم المشروع 
  األولى 

   شهور٩  مدة المشروع 

   دوالر6,440,051  ة المشروع  تكلف

 تم تزويد مطار ياسر عرفات الدولي بجميع األجهزة والمعدات الفنية الالزمة لتشغيل   تفاصيل المشروع  
المطار على مدار الساعة وفي هذا السياق تم تزويد المطار بأجهزة المالحة األرضية 

ضمان عمليات  الهبوط وإنارة المدرج، وأنظمة االتصاالت والرادار التي من شانها 
واإلقالع اآلمن من والى مطار ياسر عرفات الدولي وآذلك سهولة االتصال مع جميع 

  .المطارات في الدول المجاورة
ة الضرورية                    دات واالنظم ز المطار بالمع م صرفها لتجهي ي ت ة الت وتقدر المبالغ اإلجمالي

ديمه      ٤٠حتى تاريخ توقف العمل به بحوالي         م تق ون دوالر ت سرة     ملي نح وقروض مي ا آم
  .من أسبانيا، ألمانيا ،هولندا ،اليابان والمملكة العربية السعودية

دمير    م ت د ت دول فق ات ال ر عرف ار ياس ى مط رائيلي المتواصل  عل دوان اإلس ة الع ونتيج
  .الجزء األآبر من هذه المعدات

ي                  ة الت ة الخانق ضائقة المالي تحول دون  وحتى يتسنى تشغيل المطار مرة أخري ونظرًا لل
سيم                      دات فمن الممكن تق زة والمع ذه االجه ع ه وفير جمي ة لت توفر الموازنات المالية الكافي

  :االحتياجات من األجهزة والمعدات إلى  مرحلتين رئيسيتين آالتالي
  :المرحلة األولى 

  .وتشتمل على قائمة األجهزة والمعدات الالزمة لتشغيل المطار في ساعات النهار
  :ةالمرحلة الثاني

  .وتشتمل على قائمة األجهزة والمعدات الالزمة لتشغيل المطار على مدار الساعة
  :والجداول المرفقة تبين الموازنات المالية الالزمة لتنفيذ آال المرحلتين

  
  :المرحلة األولى
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  المرحلة الثانية
  

  

المبالغ المالية   البند  رقم
الالزمة إلعادة 

  )$(اإلعمار 
2,048,7  معدات برج المراقبة المالحية .١

50 
1,555,7  .أجهزة الهبوط والمراقبة .٢

75 
٣. DVOR/DME 688,860 
1,501,3  .محطة وشبكة الكهرباء .٤

65 
٥. Fiber Optic Ring 376,000 
 269,301  .معدات األرصاد الجوية .٦

 6,440,051  المجموع 
 

المبالغ المالية   البند  
الالزمة إلعادة 

  )$(اإلعمار 
4,927,0  دار  مبنى  وأجهزة الرا.١

00 
1,825,0  إنارة المدرج.٢

00 
1,525,6   أعمال طارئة.٣

50 

 8,277,650  المجموع 
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Detailed Bill of Quantities  

  جدول تفصيلي بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة

Item Description Unit Quantity 
 Amount 

($)  
  Item 

Duration 
(Month)  

 
2  Instrument Landing System         

2.1  ILS  Equipment     1,204,879   
  2 frequency Loc. Equipment 2       
   Element Loc. Antenna 2       
  2 Frequency GP Equipment 2       
  M-array GP Antenna  2       
  Middle and Outer Markers 4       
  NDBs 2       
  Equipment cabin 8       
  RCMS 1       
  Interlock Unit 1       
  Field Test set 1       
  Site Spares 2       
  Factory Training (no airfares) 1       
  Installation materials 2       
  Shipping Costs 1       

2.2  ILS  Services     145,896   
  Excluding accommodation and 

subsistence         
2.3  ILS Flight Inspection     85,000   
2.3  ILS Civil Works     120,000   

  Localizer Foundations         
  Glidepath Foundations         
  Marker Foundations         
  Cable trenching, ducting and 

backfilling         
  Crane         
  Labour         

Total 1,555,775 
1.5 

Month 
 
 

3 DVOR/DME 

  

     
3.1 DVOR/DME Equipment      534,760   

  DVOR 1       
  DME 1KW 1       
  Cabin 1       
  Test Accessory Kit 1       
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  Site Spares 1       
  Factory Training (no airfares) 1       
  Installation materials 1       
  Shipping Costs         

3.2 DVOR Services     55,500   
  Excluding accommodation and subsistence 

        
3.3 DVOR Flight Inspection 

    85,000   
3.4 DVOR Civil Works 

    13,600   
  Antenna Foundation 

1       
  Cabin Foundation 

1       
  Crane 

1       
  Labour 

        

Total 688,860 
0.5 

Month 

4 METROLOGICAL EQUIPMENT         
4.1 Met EQUIPMENT 

    231, 301   
  Wind Sensors 

2       
  Temp, Humidity Sensors 

1       
  Ceilometers 

1       
  Pressure 

1       
  SADIS Terminal and Printer 

1       
  Installation materials 

        
  Shipping Costs 

        
  Factory Training (no airfares( 

        
4.2 Met Services 

    30,000   
  Excluding accommodation and subsistence 

        
4.3 Met Civil Works 

    8,000   
  Sensor Foundation 

        
  Trenching and backfilling 

        
  Labor 

        

Total 269,301  

5 

RADAR 
Radar Equipment was apart of the  Spanish support to the PNA, for more details please 
see the Annex 2  the damage report prepared by the Embassy of Spain - Economic and 
Commercial Office 

5.1 Radar Equipment 
    4,037,000   
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  Secondery Radar 
1       

  Radar Equipment Cabin 
1       

  Radar Data Processing 
1       

  Radar displays 
3       

  Controller Work station 
3       

  Test Accessery Kit 
1       

  Site Spares 
1       

  Factory Training (no airfares( 
1       

  ATC Training (No airfares 
1       

  Site Training 
1       

  Installation materials 
1       

  Shipping Costs 
1       

5.2 Radar Services 
    403,702   

  Excluding accommodation and subsistence 
        

5.3 Radar Flight Inspection 
    85,000   

5.4 Radar Civil Works     43,200   
  Antenna Foundation         
  Cabin Foundation         
  Crane         

Total 
4,568,900 

  
3Month  

6 AERONUTICAL GROUND LIGHTING         

6.1 Aerodrome Ground Lighting     930,000   
  Approach Lights 2       
  Thresholds lights 2       
  Runway Edge and end lights 1       
  PAPIS 2       
  Taxiway and apron lights 1       
  Stop bars 4       
  Warning Lights 4       
  Apron Floodlights 1       
  Regulators 20       
  Signs 1       
  Wind Socks 2       
  Aerodrome Beacon 1       
  Control and Monitoring System 1       
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  Test Accessery Kit 1       
  Installation materials 1       
  Shipping Costs 1       

6.2 AGL Services     110,000   
  Excluding accommodation and 

subsistence         
6.3 AGL Civil Works     540,000   

  AGL Foundation         
  Trenching and backfilling         
  Inspection pits         
  Labour         

Total 
1,580,000 

  6 
Months  

7 POWER SUBSTATION AND SUPPLY         

7.1 Power Substation and Supply     844,225   
  HV Switchgear         
  LV Distribution         
  HV Cable         
  LV Cable         
  Generator         
  Test Accessery Kit 

        
  Installation materials         
  Shipping Costs         

7.2 Standby Power for Essential ATC 
Services     397,970   

  HV Switchgear         
  LV Distribution         
  HV Cable         
  LV Cable         
  Generator         
  Test Accessory Kit         
  Installation materials         
  Shipping Costs         

7.3 Sservices     139,170   
  Excluding accommodation and 

subsistence         
7.4 Civil works      120,000   
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  Building         
  Foundation         
  Plant         
  Labour         

Total 
1,501,365 

             
-    

8 FIBER OPTIC RING         
8.1 Fiber optic ring     43,000   

  Fiber optic cable         
  Fiber Termination box         
  Test Accessory Kit         
  Installation materials         
  Shipping Costs         

8.2 Services     530,000   
  Excluding accommodation and 

subsistence         
8.3 Civil works      280,000   

  Trenching and backfilling         
  Inspection pits         
  Cable laying equipment         
  Labour         

Total 
376,000 

             
-    

9 ATC TOWER EQUIPMENT         
9.1 Tower Equipment     1,668,750   

  VCR Console 3       
   Radar Console 3       
   Voice Switch 1       
  VHF Transmitters 4       
   VHF Receivers 4       
  UHF Transceivers 4       
  UPS 10       
  Integrated RCMS 1       
  Airport Information System 1       
  Met displays 1       
  AFTN Switch (airport only) 10       
  Clocks 1       
  Cash Alarm 1       
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  Clearance to land indicator 1       
  Ancillary equipment 1       
  Test Accessory Kit 1       
  Installation materials 1       
  Shipping Costs  1 1       

9.2 Engineering Services     300,000   
  Excluding accommodation and 

subsistence     80,000   
  Civil Works         
  Building refurbishment         
  Labour         

Total 
2,078,750 

             
-    

  

  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

٧٥

  
  

  رئ للخطوط الجوية الفلسطينية  الدعم الطا: البرنامج الثاني
  

  التفاصيل  البند

  الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية   اسم البرنامج

  غزة   الموقع

  قطاع غزة   نطاق البرنامج

 .ربط فلسطين بالعالم الخارجي .١  األهداف 
زة    .٢ دمات ممي ديم خ سطينية لتق ة الفل رآة الخطوط الجوي ز أداء ش م وتعزي دع

 .بأسعار معقولة
 . ٢٠٠٧وفير سبل الراحة لنقل الحجاج للعام ت .٣
 . رفع مستوى وتطوير أداء الطواقم الجوية العاملة في مجال الطيران .٤
 .توفير البنية التحتية لتعزيز أداء الخطوط الجوية الفلسطينية .٥
 . توفير فرص استثمارية في مجال صناعة الطيران والنقل الجوى .٦
 إيرادات النقل الجوى في االقتصاد     إنعاش االقتصاد الفلسطيني من خالل رفع      .٧

 .القومي
 .تطوير وتحديث البنية األساسية لصناعة النقل الجوى .٨
 .المساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة .٩
سطينية        .١٠ ة الفل شرآة الخطوط الجوي الحد من الخسائر واألضرار التي لحقت ب

  .لسلطة الوطنية الفلسطينيةجراء العدوان اإلسرائيلي على مناطق ا
 .االنخفاض الشديد في إيرادات شرآة الخطوط الجوية الفلسطينية .١  مبررات البرنامج 

 .٢٠٠٧ضرورة توفير وسائل نقل جوى للحجاج للعام  .٢
وارد        .٣ وفير م ن ت ة ع وط الجوي رآة الخط دني وش ران الم لطة الطي ز س عج

  .لصيانة الطائرات التي تمتلكها الخطوط الفلسطينية
  .م توفر التمويل الالزم لبرامج تدريب وتأهيل الطواقم الجويةعد .٤
دني    .٥ ران الم لطة الطي ى س شروع مبن تكمال م الزم الس ل ال وفر التموي دم ت ع

 .والخطوط الجوية الفلسطينية
ع        .٦ ى دف سطينية عل ة الفل وط الجوي درة الخط دم ق ة لع دالت البطال اع مع ارتف

 .رواتب الموظفين
الي             زيادة اإل  .١  أهمية البرنامج  ة العجز الم سطينية، ومواجه ة الفل يرادات العامة للخطوط الجوي

 .الحادث في موازنة الخطوط الجوية الفلسطينية
 .٢٠٠٧توفير سبل الراحة واألمان للحجاج للعام  .٢
وفير     .٣ الل ت ن خ سطينية م ة الفل وط الجوي ة للخط ائرات المملوآ تغالل الط اس

 .مطار ياسر عرفات الدولياالستثمار المناسب البديل في ظل توقف العمل ب
ة       .٤ دانهم أهلي دم فق ى ع ة عل ة والمحافظ واقم الجوي ل الط ادة تأهي دريب وإع ت

 . ممارسة المهنة
 .خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة .٥
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ك                   مكونات وعناصر البرنامج  سطينية وذل ة الفل سيساهم البرنامج  في تعزيز قدرة وأداء شرآة الخطوط الجوي
را صناعة الطي وض ب ل النه ن أج سطينية، م اطق الفل ي المن وي ف ل الج ن والنق

والسيما وأن الشرآة تم إنشاؤها من أجل توفير خدمات نقل واتصال آمنة ومريحة   
بين فلسطين وباقي دول العالم بالتعاون والتبادل مع شرآات النقل الجوي   ومناسبة
دولي الي  ال ورد م وفير م ى جانب ت ل، إل ة األجود واألمث ديم الخدم ة وتق الموازي

  .يساهم في تنمية قطاع النقل الجوى وتأهيل الطواقم العاملة فيه
ن      ا م ة تمكنه درات مالي اءة ومق ز بالكف شغيل تتمي ات ت وفير متطلب ب ت ذا يتطل وه
مواآبة التطور الحادث في قطاع النقل الجوى، والبد أيضًا من توفير البني التحتية             

سطينية، من حيث     والبنية األساسية لتطوير صناعة النقل الجوى في األر    اضي الفل
ساهم في              توفير اإلمكانات المادية والموارد البشرية المؤهلة، والبرنامج الحالي سي
صادية                   ة االقت تحقيق ذلك من خالل تنفيذ مشاريع طارئة تساهم في الحد من األزم
رائيلية      ات اإلس راء الممارس سطينية ج ة الفل وط الجوي رآة الخط ا ش ي تواجهه الت

وفير خدمات                   التعسفية، وتمك  ًا هو ت ر الحاح ا، واألآث اط به دور المن ينها من أداء ال
ى   ى عل سطينية ألق ة الفل اج، خاصة وأن شرآة الخطوط الجوي ل الجوى للحج النق
سيق               عاتقها بعد توقف العمل بمطار ياسر عرفات الدولي نقل الحجاج حيث يتم التن

لجوية الفلسطينية  بهذا الخصوص بين وزارة النقل والمواصالت وشرآة الخطوط ا        
وط         ا الخط ي تمتلكه ائرات الت يانة الط ى ص افة إل رة، باإلض ج والعم ة الح و هيئ
الجوية الفلسطينية واستغاللها االستغالل األمثل، وعالوة على ذلك تدريب الطواقم           

ن        ر م ذ أآث دولي من ات ال ر عرف ار ياس ل بمط ف العم د توق يما بع ة الس  ٤الجوي
  . سنوات

  -: المشاريع التاليةو يتكون البرنامج من
  . دوالر1,400,000صيانة طائرة الفوآر بقيمة : المشروع األول -
ام         : المشروع الثاني  - ة   ٢٠٠٧استئجار طائرتين لزوم نقل الحجاج للع  بقيم

  . دوالر 1,145,000
ة        : المشروع الثالث  - ة بقيم ل الطواقم الجوي  ألف  ١٠٠برامج تدريب وتأهي

  .دوالر أمريكي 
ع   - ة         ا: المشروع الراب ران والخطوط الجوي ى الطي ى مبن ستكمال العمل عل

 .  ألف دوالر٢٠٠الفلسطينية بقيمة 
  . دوالر أمريكي2,845,000   تكلفة البرنامج 

  .المواطن الفلسطيني، الزوار  المستفيدون 

  .مشروع تنموى متوسط المدى  ديمومة البرنامج 

   -------   مخاطر البرنامج 

ا يترتب                   تعزيز ق    الجدوى االقتصادية  سطينية وم اطق الفل ل الجوى في المن ران والنق درة صناعة الطي
صاد      اش االقت ارجي وإنع الم الخ سطين بالع ط فل ل ورب ن التواص ك م ى ذل عل
ل الجوى، ناهيك عن                  الفلسطيني من خالل توفير إيرادات إضافية من خدمات النق

واطن     ة للم ة ومريح ة آمن ل جوي ائط نق وفير وس ة بت دة االجتماعي سطيني الفائ  الفل
  .وبأسعار مناسبة

  .ال يوجد آثار بيئية  اآلثار البيئية 
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  درجة أولى   درجة األولوية
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  الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية  : البرنامج الثاني
  "FOKKER 50 "صيانة طائر الفوآر : المشروع األول

  

  التفاصيل  البند

  .صيانة طائرة الفوآر  اسم المشروع 

  .تتوقف المدة حسب العطاء المقدم من الشرآة  وع مدة المشر

  . دوالر أمريكي1,400,000  تكلفة المشروع  

سع   FOKKER 50 تمتلك الخطوط الجوية الفلسطينية طائرة من طراز     تفاصيل المشروع   ، تت
ران بكامل    الساعة تستطيع/ آم ٥٣٢ راآبًا ويبلغ متوسط سرعتها ٤٨لـ  الطي

اع  ى ارتف ا عل ى ٢٥٠٠٠حمولته سافة تصل إل دم لم م،١٣٣٤ ق ائرة  آ والط
تمكن      م ت ائرة، ول ة بالط اب الحادث يانة وإصالح األعط ى ص ة إل ًا بحاج حالي
سبب          ة ب ة والالزم صيانة الدوري راء ال ن إج سطينية م ة الفل وط الجوي الخط
ضعف الموارد المالية للخطوط الجوية جراء الممارسات اإلسرائيلية وخاصة          

ا     سعى       تدمير مطار ياسر عرف ة، وت ابر الحدودي ذلك إغالق المع دولي وآ ت ال
صيانة    راء ال الزم إلج الي ال دعم الم وفير ال ى ت ًا إل ة حالي وط الجوي الخط
ق       المطلوبة من أجل استثمار هذه الطائرة في ظل توقف العمل بالمطار وتحقي
ة                   ساهمة في حل األزم شرآة للم الجدوى االقتصادية من بعض موجودات ال

  . حين تشغيل مطار ياسر عرفات الدولياالقتصادية إلى 
ة                     ار بكلف وفير قطع غي ذلك ت ة وآ صيانة الدوري ى إجراء ال وتحتاج الطائرة إل

  . دوالر1,400,000قدرها 
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  الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية  : البرنامج الثاني
  ٢٠٠٧استئجار طائرتين لنقل الحجاج للعام : المشروع الثاني

  

  صيلالتفا  البند

  ٢٠٠٧استئجار طائرتين لنقل الحجاج للعام   اسم المشروع 

  . تتوقف المدة حسب عدد الرحالت  مدة المشروع 

  . دوالر أمريكي 1,145,000  تكلفة المشروع  

دولي    تفاصيل المشروع   ات ال ار ياسر عرف دمير مط ى ت رائيلية عل تالل اإلس وات االح دمت ق أق
ة         األمر الذي أدى إلى توقف العمل        سلطة الوطني به، وفى أعقاب ذلك عملت ال

ار          ادة اعم ين إع ى ح اج إل ل الحج ائل نق ديل لوس وفير ب ى ت سطينية عل الفل
ل حجاج قطاع غزة                   وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي، وذلك من خالل نق
ة       ذه العملي ة له اليف المالي ل التك ل تقلي ن أج ريش، وم ار الع ق مط ن طري ع

ًة،            والمساهمة في حل المشكلة اال     سطيني آاف شعب الفل ي تواجه ال صادية الت قت
أجير        الي لت دعم الم وفير ال ى ت ة إل ة ماس ة بحاج وط الجوي رآة الخط إن ش ف

ام       ى          ٢٠٠٧طائرتين لنقل الحجاج للع ذي سيصل عددهم إل   حاج  ٢٥٠٠، وال
ع جزء                 من قطاع غزة   ذلك رف ة وآ ة مريحة وآمن وفير رحل ، وذلك من أجل ت

أداء مناسك         من المعاناة االقتصادية الت    ي يواجهها الفلسطينيين الذين يرغبون ب
  . ٢٠٠٧الحج في العام 
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  الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية  : البرنامج الثاني

  دعم برامج التدريب والتأهيل للطواقم الجوية: المشروع الثالث
  

  التفاصيل  البند

  جويةدعم برامج التدريب والتأهيل للطواقم ال  اسم المشروع 

  . تتوقف المدة على عدد الدورات والمتدربين التي سيتم توفيرها  مدة المشروع 

  . ألف دوالر أمريكي٢٠٠  تكلفة المشروع  

ويين    تفاصيل المشروع   ين ج ن مالح ة م واقم جوي سطينية ط ة الفل وط الجوي ي الخط ل ف يعم
سافرين       " طيارين ومهندسين طيران  " ى   يقوموا على توفير سبل الراحة للم  عل

ة   ارهم بعناي م اختي ة ت واقم أرضية وجوي ائرات ط تن الط ى م  األرض وعل
ة من  ة للنهوض بالخدمات المقدم ة وأجنبي ي دول عربي أهيلهم ف دريبهم وت وت

  .الخطوط الفلسطينية
ل                    دريب وتأهي ة ت ًا يجب ان تتلقى الطواقم الجوي وآما هو متعارف عليه دولي

ة، وحيث    خالل فترات زمنية محددة من أجل استمرار    أهليتهم لممارسة المهن
دولي وتوقف رحالت الخطوط                ات ال أنه منذ توقف العمل بمطار ياسر عرف
ة   واقم الجوي ارس الط م يم نوات، ل ن خمس س ر م ذ أآث سطينية من ة الفل الجوي
العاملة بسلطة الطيران المدني وشرآة الخطوط الجوية من طيارين ومهندسي        

ة        طيران المهنة ولم يحصلوا على تدري      وارد المالي ب خارجي بسبب جفاف الم
ذا         ة ه لدى الخطوط الجوية الفلسطينية والعجز المالي بها، ومن هنا تبرز أهمي
تهم                   ى أهلي ًا عل ة حفاظ الزم للطواقم الجوي دريب ال البرنامج من أجل توفير الت
دريب    الي، الت دريب االنتق ي، الت دريب األول االت الت ي مج ة ف ة المهن لممارس

ريب الفوارق، إعادة التأهيل، التدريب على المسارات والمناطق        التنشيطي، تد 
الخاصة والمطارات، وتدريب المدربين الجويين، وذلك حفاظًا على االستثمار  
ع مستوى                   ذلك رف شرآة وآ سبقًا في ال في المورد البشري الذي تم استثماره م

ًا ي  األداء آم سهم ف ي ست ة الت وارد المالي دخل لتحسين الم ًا آم ة ونوع التنمي
  . البشري والتطوير وتأهيل الكادر

  
  الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية  : البرنامج الثاني
  .استكمال مبنى سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية الفلسطينية: المشروع الرابع

  

  التفاصيل  البند
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  مبنى سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية الفلسطينية   اسم المشروع 

   شهور٤  مدة المشروع 

  . ألف دوالر٢٠٠  تكلفة المشروع  

وط        تفاصيل المشروع   ن الخط ل م ة، بتموي وط الجوي ى للخط شروع مبن ذ م ى تنفي ل عل م العم ت
غ      ة بمبل ة تعاقدي سطينية بقيم ة الفل ى   ١٫٤٦٦٫٨٥٠الجوي ي عل  دوالر أمريك

ة   ساحة إجمالي از  ٢م٥٧٧٥م م إنج شا   % ١٥، وت ال اإلن ن األعم ط م ئية، فق
ة                    وارد المالي درة الم سبب ن ذ خمس سنوات ب وتوقف العمل على المشروع من

  . لدى شرآة الخطوط الجوية بسبب العدوان اإلسرائيلي
ة               سطينية ضمن القطع ة الفل ويقع مبنى سلطة الطيران المدني والخطوط الجوي

م  م  ) ٧٢٦(رق سيمة رق ن الق شاء   )د/٢٢٩(م الي إن شروع الح ضمن الم ، ويت
ابقين  ابق األول" ط ي والط ابق األرض ساحتهما " الط ع، ٨٩٠وم ر مرب  مت

غ اإليجار                      وفير مبل اق من خالل ت ة اإلنف يد عملي وسيساهم المشروع في ترش
ى             ٥٠السنوي المقدر بـ     ة، باإلضافة إل ى الخزين  ألف دوالر أمريكي سنويًا عل

دني من خالل             ران الم توفير بيئة عمل مالئمة لموظفي الخطوط الجوية والطي
توفير مبنى يستوعب الموظفين إلنجاز المهام واألدوار المناطة بكل من سلطة       
ي      ة ف داف العام ق األه سطينية وتحقي ة الفل وط الجوي دني والخط ران الم الطي
ة            ل واتصال آمن وفير خدمات نق توفير نظام نقل جوى فعال يتميز بالكفاءة و ت

والتبادل مع شرآات  ومريحة ومناسبة بين فلسطين وباقي دول العالم بالتعاون
    .النقل الجوي الدولية الموازية
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   قطاع النقل البحري٦-٤
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  :  برامج قطـــاع الموانئ البحرية٦- ٤
  

  .إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول .١
  .الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري: البرنامج الثاني .٢
  .إنشاء محطة إنتاج اسماك الدنيس: امج الثالثالبرن .٣

  
  : تفاصيل البرامج

  
  .إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين:  البرنامج األول-١
  
  

  التفاصيل  البند

  إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين بغزة   اسم البرنامج

  مدينة غزة   الموقع

  قطاع غزة    نطاق البرنامج

 .ع الثروة السمكية والسياحة البحريةتطوير وتعزيز قطا .١  األهداف 
 . دعم قطاع الصيادين من خالل توفير البنى التحتية لخدمات الصيد .٢
 . توفير فرص استثمار مما يساهم في إنعاش وتنمية االقتصاد الفلسطيني .٣
ة                   .٤ ة العام رادات الخزين ادة إي م زي ة ومن ث  زيادة إيرادات سلطة الموانئ البحري

 . يةللسلطة الوطنية الفلسطين
  .المساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة .٥

صيادين      تعزيز   .١  مبررات البرنامج   مصدر رزق العديد من العائالت الفلسطينية وخاصة شريحة ال
  .  أالف أسرة٥ما يقارب 

اتج       .٢ الى الن ي اجم ساهمتها ف ع م سطين ورف ي فل سمكية ف روة ال اع الث م قط دع
  . ينيالمحلي الفلسط

رائيلي          .٣ دوان اإلس ن الع اجم ع صيد ن أ ال سم مرف ي ج ة  ف رار بالغ ود أض وج
سوب                   وط في من ارات وفجوات وهب ى حدوث انهي المتكرر، األمر الذي أدى إل

  . أجزاء من الجهتين الجنوبية والغربية من آاسر األمواج
  . تفاقم مشكلة التلوث البحري خاصة في حوض مرفأ الصيد .٤
  .رية في مرفأ الصيد وحرمهانعدام السالمة البح .٥

ى  .١  أهمية البرنامج  وير ليلب ل وتط ادة تأهي ى إع ة إل و بحاج ار وه دد باالنهي صيد مه أ ال مرف
 .احتياجات قطاع الصيد والسياحة البحرية

ة      .٢ واد مطابق تخدام م ة واس ية العالمي ايير الهندس ق المع صيد وف أ ال وفير مرف  ت
 . للمواصفات العالمية

 .ية في مرفأ الصيد وحرمهتوفير  السالمة البحر .٣
  .الحد من تفاقم مشكلة التلوث البحري خاصة في حوض مرفأ الصيد وحوله .٤
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ة في قطاع                      مكونات وعناصر البرنامج  صادية الهام صيد من القطاعات االقت تعتبر الثروة السمكية  وقطاع ال
رامج ذا            ت غزة، لكونه ساحلي ووجود مرفأ الصيادين، ويعتبر هذا البرنامج من الب

صيادين                 أ ال ساهمته في تطوير مرف األولوية للتنفيذ لدى سلطة الموانئ البحرية، لم
ة                    ع مستوى الخدمات المقدم صيد البحري، ورف الذي سيؤدى إلى تطوير  قطاع ال
للصيادين ووسائط اإلبحار والمصطافين، وتطوير البنية التحتية واألساسية لمرافق         

شآت       ة والمن ساهمة في         ومنشآت موانئ الصيد المختلف ى الم سياحية، باإلضافة إل  ال
  .  تحقيق األمن الغذائي الفلسطيني وخلق صناعات بالقرب من المرفأ

   -:يتكون البرنامج من ثمانية مشاريع، على النحو التالي
أ         : المشروع األول  − ي بمرف وبي والغرب واج الجن التدعيم الطارئ لكاسر األم

  . دوالر أمريكي225,500الصيادين بتكلفة 
أ    : لمشروع الثاني ا − صاميم الهندسية لمرف اعداد الدراسات والمخططات والت

  . دوالر أمريكي150,000الصيادين بتكلفة 
تقوية وتدعيم آاسر الموج الرئيسي باستخدام المجسمات        : المشروع الثالث  −

  . دوالر أمريكي871,000الخرسانية بتكلفة 
أ باستخدام     : المشروع الرابع − ة  Sheet Pilesتبطين حوض المرف   بتكلف

  . دوالر أمريكي 1,990,000
امس   − شروع الخ أ    : الم وض المرف ق ح ة   –تعمي ى  والثاني ة األول  المرحل

  . دوالر أمريكي1,045,000بتكلفة 
سفن        : المشروع السادس  − زال وسحب ال ة  " "slipway" مشروع إن بتكلف

  . دوالر أمريكي  320,000
ة      معالجة التلوث البيئي في حوض       : المشروع السابع  − صيادين بتكلف أ ال مرف

  .   دوالر أمريكي115,000
امن   − صيد              : المشروع الث أ ال شغيل مرف ة لت زة الالزم دات واألجه وفير المع ت

 . دوالر أمريكي650,000بتكلفة 
ع  − شروع التاس ى : الم و" تراآ أ  " رس ل مرف ماك داخ يد األس وارب ص ق

  .  دوالر485,660الصيادين بغزة بقيمة 
  . دوالر5,367,660  تكلفة البرنامج 

  الصيادون وجميع شرائح المجتمع   المستفيدون 

  .البرنامج تنموى طويل المدى  ديمومة البرنامج 

  .الممارسات اإلسرائيلية التعسفية -١  مخاطر البرنامج 
  . ندرة الموارد المالية المتاحــة -٢

ة وتطوير قطاع سيساهم البرنامج في إنعاش االقتصاد الفلسطيني من خالل تنمي  الجدوى االقتصادية 
الصيد الفلسطيني ومن ثم رفع مساهمة هذا القطاع في اجمالى الناتج المحلي 

  . وآذلك خفض معدالت البطالة
ه،         اآلثار البيئية  صيادين وحرم أ ال ي مرف ة ف ار البيئي اقم اآلث ن تف د م ى الح امج إل دف البرن يه

ة،              ة للمواصفات العالمي ر مطابق اء      والناجمة عن استخدام المواد غي ذلك عدم بن وآ
راء        وض ج ي الح ر ف وث خطي دوث تل ى ح ة أدى إل ايير الدولي ق المع أ وف المرف
اه الصرف                     سرب مي ة عن ت ة ناجم شكلة بيئي التيارات المائية، إضافة إلى وجود م

  . الصحي في الحوض
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  .درجة أولى ـ   أولوية قصوى  درجة األولوية
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  : مقترحات المشروعات البرنامج األول
  التدعيم الطارئ لكاسر األمواج الجنوبي والغربي بمرفأ الصيادين: روع األول  المش
  

  التفاصيل  البند

  التدعيم الطارئ لكاسر األمواج الجنوبي والغربي بمرفأ الصيادين  اسم المشروع 

   شهور٤   مدة المشروع 

    دوالر أمريكي225,500  تكلفة المشروع  

و     تفاصيل المشروع   انية   يتضمن المشروع ت  عدد  "Tetra Pods "فير وحدات خرس
أ من خطر أي                  ٨٠٠ ة المرف سي لحماي  وحدة لتدعيم آاسر الموج الرئي

تهداف جسم    ل،  الس شتاء المقب ي موسم ال ة وخاصة ف ارات متوقع انهي
ف أي     رائيلية وتوق ارات اإلس ن الغ د م سي بالعدي واج الرئي ر األم آاس

 سنوات نظرًا لعدم    ٣ثر من   أعمال تدعيمية أوترميمية في الميناء منذ أآ      
  .توفر أي موراد مالية

دات      ل الوح صنيع ونق يل ت اليف وتفاص ح تك الي يوض دول الت والج
  .الخرسانية

  

تكلفة  اإلجمالي الوحدة البند  م
الوحدة 

)$(  

التكلفة 
 االجمالية

 مقاوم B300توريد وصب ومعالجة خرسانة جاهزة  . أ
  لألمالح  الكبريتات

التهيئة والتوريد والصب والمعالجة  يشمل البند أعمال  
على أن يتم الصب في . حسب المواصفات الهندسية
  حجم  Tetra Podesقوالب وحدات آاسر األمواج

آوب للوحدة  الموجودة في الموقع وذلك بعد ) ٣٫٥(
  اجرء عمليات الصيانة الضرورية لها

 182,000 ٦٥  2800 ٣م

 

 

 

لم لزوم  م١٤توريد وتشكيل وترآيب حديد تسليح  
الخطافات لنقل المجسمات الخرسانية حسب المخططات 

 الهندسية

 ٤٥٠٠ ٦٩٢ 6.5 طن 

  .ب

 

  )Tetra Podes(نقل وإنزال المجسمات الخرسانية 
نقل المجسمات الخرسانية من أماآن صبها وتخزينها على 

الرصيف ، على أن يشمل البند أعمال التهيئة على الرصيف 
 .الستيعاب هذه المجسمات

  
 حدةو

  
٨٠٠ 

  
١٥  

 

  

12,000 
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نقل المجسمات الخرسانية من أماآن تخزينها على الرصيف  
وإنزالها في البحر في األجزاء الجنوبية والغربية من آاسر 

 الموج الرئيسي حسب تعليمات المهندس المشرف

 12,000 15 800 وحدة

 15,000 مصاريف إشرافية وفحص المواد الخرسانية+ مصاريف طارئة  .ج

225,50 جمالياإل
0
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  .اعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لمرفأ الصيادين: المشروع الثاني

  

  التفاصيل  البند

  .اعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لمرفأ الصيادين  اسم المشروع 

  . شهور٦  مدة المشروع 

   دوالر أمريكي150,000  تكلفة المشروع  

 بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء ميناء الصيادين        ١٩٩٧في أوائل العام      تفاصيل المشروع  
ة           قبالة مدينة غزة عبر جهات محلية حيث تعاقدت مع شرآات  استشارية محلي

ات   ومقاولين محليين وتمت االستفادة من المواد األولية المتوفرة     وخاصة مخلف
  .البناء في عمليات االنشاء 

ي      ذه ف تم تنفي ذي ي ري األول ال شروع البح و الم شروع ه ذا الم رًا الن ه ونظ
فلسطين فقد لوحظ أن الدراسات والمخططات التي تم إعدادها آانت متواضعة            
ي         ة ف ال تطويري أن أي أعم ه ف ة وعلي ة المطلوب ات الفني ي  االحتياج وال تلب

ة والهندسية            الميناء يجب أن ت      ائج الدراسات الفني ى نت اًء عل ذي    . تم بن األمر ال
  .يضع إعداد هذه الدراسات والمخططات عبر شرآات متخصصة أولوية أولى

  :يتضمن المشروع البنود التالية
شتمل                    صيادين ي أ ال ائم في مرف ع مساحي للوضع الق إجراء عملية رف

سم آ        أ وج وض المرف ي ح اق ف يب واألعم د المناس ى تحدي ر عل اس
  . األمواج وحرم المرفأ، وإعداد دراسة تقييمية للوضع القائم

أ    وير مرف شروع تط ة لم ة والبيئي ية والفني ات الهندس داد الدراس اع
  . الصيادين وتشغيله

ل    شروع، مث ة للم ية الالزم صاميم الهندس داد الت واج، : اع ر األم آاس
 . إلخ..األرصفة، الحوض، والمرافق االخرى الضرورية، 

  ).Shop Drawing(خططات التنفيذ إعداد م 
  

    
   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  .تقوية وتدعيم آاسر الموج الرئيسي باستخدام المجسمات الخرسانية: المشروع الثالث

  

  التفاصيل  البند

  تقوية وتدعيم آاسر الموج الرئيسي باستخدام المجسمات الخرسانية  اسم المشروع 

   شهر١٢   المشروع مدة
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   دوالر أمريكي871,000  تكلفة المشروع  

ه عن            تفاصيل المشروع   د طول زة، ويزي صيادين بغ اء ال سي لمين يمثل آاسر األمواج الجسم الرئي
ن   ٧٠٠ ه م راوح عرض ر، ويت ر    ٤٠- ٢٥ مت طح البح ن س ع ع ر  ويرتف  مت
  . م٣-١حوالي

دأ به            ي يب ة و الت اف نحو         وتعتبر المنطقة الجنوبية الغربي ا آاسر الموج بااللتف
ي  ا ف رًا لوقوعه ي جسم آاسر األموج نظ اآن ف شمال من أدق وأخطر األم ال

  .منطقة إنكسار األموج ومواجهتها للتيارات البحرية
ة          ونظرًا الن عملية إنشاء آاسر األمواج اعتمدت باالساس على الطرق البدائي

ود أي قوا  دم وج ة و ع واد األولي ا الم تعملت به ر واس ت آاس ية لتثبي د هندس ع
ى طول آاسر                  ة عل األمواج  فان هناك أهمية خاصة لتنفيذ أعمال تدعيم وتقوي

  .األمواج 
د عن  أوزان تزي انية ب زال مجسمات خرس ون أن د يك ول ٢٥وق د الحل  طن أح

بتمبر       ذ س ستمر من  باالضافة  ٢٠٠٠القابلة للتنفيذ وخاصة في ظل الحصار الم
انية  النزال المزيد من المجسمات  وزن  Tetra Podes) (الخرس  طن في   ٨ب

  .المناطق الجنوبية والغربية 
اء                   ة في مين ال تطويري ذ أي أعم والمشروع المقترح يعتبر حجر االساس لتنفي

  :الصيادين ويشمل المشروع البنود التالية

  
  
  
  

تكلفة الوحدة  عدد الوحدات الوحدة البند  م
)$(  

 التكلفة 

ة خرس  . أ ب ومعالج د وص اهزة توري اوم B300انة ج  مق
 طن فما   ٢٥الكتل اإلسمنتية وزن      لألمالح  الكبريتات لزوم   

  )٦٠٠عدد  (فوق

 يشمل البند تجهيز قوالب الصب 

يشمل البند أعمال التهيئة والتوريد والصب  
 . والمعالجة  حسب المواصفات الهندسية

يشمل البند توريد وتشكيل وترآيب حديد تسليح  
  لمجسمات الخرسانية لزوم الخطافات لنقل ا

 511,000  ٧٣  7000 ٣م

 B300توريد وصب ومعالجة خرسانة جاهزة  
الكتل اإلسمنتية وزن   مقاوم لألمالح  الكبريتات لزوم

  )١١٠٠عدد ( طن ٨
يشمل البند أعمال التهيئة والتوريد والصب  

على أن . والمعالجة  حسب المواصفات الهندسية
يتم الصب في قوالب وحدات آاسر 

آوب ) ٣٫٥(  حجم  Tetra Podesمواجاأل
للوحدة  الموجودة في الموقع وذلك بعد اجرء 

 234,500  ٦٧  ٣٥٠٠  ٣م
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 عمليات الصيانة الضرورية لها

يشمل البند توريد وتشكيل وترآيب حديد تسليح  
  .لزوم الخطافات لنقل المجسمات الخرسانية

 Tetra(نقل وإنزال المجسمات الخرسانية 
Podes(  

مجسمات الخرسانية من أماآن صبها وتخزينها  نقل ال-
على الرصيف ، على أن يشمل البند أعمال التهيئة على 

  .الرصيف الستعاب هذه المجسمات
 نقل المجسمات الخرسانية من أماآن تخزينها على -

الرصيف وإنزالها في البحر في األجزاء الجنوبية 
 .والغربية من آاسر الموج الرئيسي 

  
  

 وحدة

  
  

١١٠٠ 

  
  
٢٥  

 

 

  

 

27,500 

 

بأوزان تزيد عن (نقل وإنزال المجسمات الخرسانية 
  ) طن٢٥

 نقل المجسمات الخرسانية من أماآن صبها وتخزينها -
  على الرصيف 

 نقل المجسمات الخرسانية من أماآن تخزينها على -
الرصيف وإنزالها في البحر في األجزاء المحددة من 

 .آاسر األمواج الرئيسي 

  
  

 وحدة

  
  

٦٠٠ 

  
  
٨٠ 

  
  

48,000  
  

 

مصاريف إشرافية وفحص على + مصاريف طارئة 
 المواد الخرسانية

 50,000  وحدة إجمالية

 871,000  اإلجمالي
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  "Sheet Piles " األلواح الغاطسة تبطين حوض المرفأ باستخدام: المشروع الرابع

  

  يلالتفاص  البند

  .Sheet Pilesتبطين حوض المرفأ باستخدام   اسم المشروع 

   شهر١٢  مدة المشروع 

  . دوالر 1,990,000  تكلفة المشروع  

ين     450يبلغ قطر حوض المرفأ حوالي        تفاصيل المشروع   ا ب ه م ار، وأدى  ٨-١ متر و يتراوح عمق  أمت
واج الرئ   ر األم شاء آاس ة إن ي عملي اء  ف ات البن تخدام مخلف ر  اس واد غي ي م سي وه ي

  .مطابقة لمواصفات الموانئ العالمية إلى عدم تثبيت منسوب عمق المياه
ق   شكل جذري عن طري شكلة عمق الحوض ب ة لحل م وانئ البحري لطة الم سعى س ت

ذي        Sheet pilesتثبيت ألواح الحديد  داخلي االمر ال   على طول محيط الحوض ال
ة            اظ          من شأنه المساعدة في عدم انجراف األترب ى داخل الحوض والحف ات إل والمخلف

  .على عمق ثابت
د وترآيب وتثبيت      سي توري ى المحيط   Sheet Pilesويشمل هذا المشروع بشكل رئي  عل

  .م١٤٣١الداخلي للحوض،  ويقدر  الطول الكلي لمحيط  الحوض بحوالي  
سيم              ى      ونظرًا للموازنة المالية الكبيرة التي يحتاجها هذا المشروع فمن الممكن تق  العمل إل

  :مرحلتين رئيسيتين  آالتالي
ى  ة األول د وترآيب :   المرحل شمل  توري ة  وت ة عالي ة ذات أولوي  Sheetوهي مرحل

Piles    ات در الكمي سي وتق واج الرئي ر األم ن آاس شرقي م ي  وال وبي والغرب زء الجن  للج
  .متر طولي ٩٥٠المطلوبة في هذه المرحلة 

انوي بطول    Sheet Pilesآيب وتثبيت    وتشمل توريد وتر:المرحلة الثانية  للرصيف الث
   م على أن يشمل البند أعمال التسوية والتدعيم للرصيف الثانوي٣٥٠

  :والجدول التالي يوضح تفاصيل البنود
  

 المجموع بالدوالر   $السعر   الكمية  البند

  :المرحلة األولى
توريد و ترآيب حديد لزوم 

Sheet Piles حسب 
 للجزء المواصفات الهندسية 

الجنوبي والشرقي والغربي 
  ) م ١٨ارتفاع (

  
  

 ٩٥٠  
  متر طولي

  
  

١٥٠٠  
  

  
 
 

1,425,000 
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  :المرحلة االثانية
توريد و ترآيب حديد لزوم 

sheet Piles حسب 
المواصفات الهندسية  للكاسر 

 ) م١٢ارتفاع (الثانوي 

  
 ٣٥٠  

  متر طولي

  
١١٠٠  

  
385,000  

استكمال أعمال التدعيم  
 ي الرصيف الثانوي  والتسوية ف

Lump 
sum 

180,000 180,000 

 1,990,000 المجموع الكلي
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول

   المرحلة األولى والثانية–تعميق حوض المرفأ :المشروع الخامس 
  

  التفاصيل  البند

   المرحلة األولى-تعميق حوض المرفأ    اسم المشروع 

   شهر١٢  لمشروع مدة ا

   المرحلة األولى– دوالر  560,000  تكلفة المشروع  

وانئ     تفاصيل المشروع   لطة الم ا س ي قامت به صيادين الت أ ال اق مرف سح أعم ات م ر عملي شير آخ ت
سية من حوض                  ٢٠٠٦البحرية في أغسطس       اه في األجزاء الرئي    أن عمق المي

اآن و         ٢المرفأ ال يقل عن       د في بعض األم ا نحو آاسر          م ويزي ا اقتربن خاصة آلم
  . أمتار٨ أو ٧الموج الغربي ليصل الى

ى       صحي  إل صرف ال اه ال ول مي ن دخ اتج ع ي الن وبية والطم واد الرس شكل الم ت
ودة   لطة ج ة وس وانئ البحري لطة الم ا س ي تواجهه ديات الت م التح د أه الحوض أح

ى                       ر عل شكل خطر آبي اق الحوض ي واد في أعم ذه الم ل ه اة   البيئة، فوجود مث  حي
  .الصيادين هذا ويوثر بشكل آبير على الحياة البحرية في الحوض

سحب                  ة ب ة بصورة دائم ارات المائي ونتيجة لزيادة في طول مدخل الميناء تقوم التي
ل         ى داخ وج إل ر الم سم آاس ن ج ا م ات وغيره ة وبعض المخلف ال واألترب الرم

ق ال    سوب عم ات من دم ثب ه خفض و ع ب علي ذي يترت ر ال ي الحوض األم اه ف مي
  .الحوض باإلضافة إلى حدوث انهيارات وخلخلة لجسم آاسر الموج

صيادين              اء ال ل مين ادة تأهي ة لتطوير وإع وانئ البحري  و في إطار خطة سلطة الم
ترغب سلطة الموانئ البحرية في تنفيذ مشروع تعميق حوض ميناء الصيادين من             

ى    ق إل ى لخفض العم سيتين األول رحلتين رئي ى وا.  م٧خالل م ة إل ار ٩لثاني  أمت
ات  ى اإلمكاني د عل ي تعتم ة الت ا البدائي شروع منه ذا لم ذ ه دة طرق لتنفي اك ع وهن
ات                        شفط آمي وم ب اق وتق ا في األعم تم تثبيته ق مضخات ي المحلية سواء عن طري

  .األتربة والمخلفات الرسوبية من أعماق الحوض وضخها إلى الخارج
ات          الطريقة الثانية تتمثل في استخدام حفار      وم بعملي ات يتم تثبيتها على عوامات تق
  .الحفر ونقل الرواسب إلى خارج الحوض

ة    ق البحري م المراف ي معظ ستخدمة ف ة الم ة الحديث ي الطريق ة  وه ة الثالث والطريق
سمى الكراآات              دات متخصصة ت تم من     Dredgersالعالمية وتتم بواسطة مع  وي

ة أو اإل  شرآات العالمي د ال ع أح د م ا التعاق ة  خالله دات المطلوب وفير المع ة لت قليمي
ه     شروع بأآمل ى الم د عل ا بالتعاق ق إم ات التعمي ذ عملي او ) Lump Sum(لتنفي

  بالمتر المكعب
  :والجدول التالي يوضح بنود المشروع

$ المجموع   $السعر   الكمية  البند  
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  :المرحلة األولى
تعميق الحوض إلى أعماق 

  . م٧التقل عن 

600,000 
  ٣م

Lump 
sum  

560,000  

  :المرحلة االثانية
تعميق الحوض إلى أعماق 

 . م٩التقل عن 

  
300,000 

 ٣م
  

  
Lump 
sum 

  
385,000  

 100,000  مصاريف طارئة
   1,045,000  المجموع الكلي 
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  " ."Slipway" مشروع إنزال وسحب سفن الصيد : المشروع السادس

  

  التفاصيل  لبندا

  " ."Slipway" مشروع إنزال وسحب سفن   اسم المشروع 

  .  شهور5  مدة المشروع 

   دوالر أمريكي    320,000  تكلفة المشروع  

ذي                 تفاصيل المشروع   سطينية ال ة الفل سلطة الوطني يعد مرفأ الصيادين المرفأ الوحيد في مناطق ال
ارب     يخدم قطاع الصيد، ويعتبر المالذ اآلمن ل        ا يق ددة       ٧٣٠م ارب صيد متع  ق

  .األحجام واألوزان
وع           تستخدم الطرق البدائية في عمليات سحب وتدشين القوارب وال يتوفر أي ن

شاء  رورة إلن اك ض صيانتها، فهن ستخدم ل ي ت واض الت ن األح زقم  الق
"slipway"     وير ل، وتط رص عم ق ف ي خل شروع ف ذا الم ساهم ه ث سي  حي

صي  ريحة ال ة ش صيد وخدم اع ال م،  قط ل له صدر دخ وفير م الل ت ن خ ادين م
  .وزيادة عمر القوارب

يتم     ٢٠٠من خالل هذا المشروع يمكن خدمة قوارب يصل وزنها إلى             طن، س
ى مساحة           ذا المشروع عل ع، ويتكون من          ٤٠٠٠إنشاء ه ر مرب  حارات   ٣ مت

ائي        ٣٠إصالح بطول    ر ينتهي   ٣٠ متر لكل حارة، ويبلغ طول المنزلق الم  مت
ادرة  ة ق د  برافع صمم أح ذلك ت ا، آ ا وأحجامه ة أوزانه وارب بكاف ع ق ى رف عل

شمل       اة، وي ل مغط ة عم الح آورش صيانة واإلص صة لل ارات المخص الح
ة                  دات الالزم وفير المع ة المشروع، وت ى إداري لخدم اء مبن المشروع أيضًا بن
شروع     ة للم ات الفني داد الدراس زق، وإع ى الق سفن عل الح ال صيانة وإص ل

رات بواسطة شرآات متخصص ود خب دم وج ال لع ذا المج ي ه رة ف ة ذات خب
زة  اع غ ل قط شروع   . داخ ة للم ة اإلجمالي غ التكلف ذا وتبل ف دوالر، ٣٢٠ه  أل
  :لتنفيذ البنود التالية

  
  . متر٣٠المنزلق البحري  -
  .قضبان السكك الحديدية المؤدية إلى حارات الصيانة -
سو      - شروع وال ة للم ة الالزم ة التحتي دمات البني ى إداري وخ ر مبن

  .الخارجي للمشروع
  .معدات تشغيلية -
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  معالجة التلوث البيئي في حوض مرفأ الصيادين: المشروع السابع

  

  التفاصيل  البند

  معالجة التلوث البيئي في حوض مرفأ الصيادين  اسم المشروع 

   شهور٤  مدة المشروع 

  .   دوالر115,000  تكلفة المشروع  

ي              تفاصيل المشروع   صعوبات الت تعد مشكلة التلوث البحري في حوض مرفأ الصيادين من أآبر التحديات وال
رة من   ات آبي دفق آمي وث نتيجة ت ات التل ة، وتحدث عملي وانئ البحري لطة الم ا س تواجهه

  .مياه الصرف الصحي الغير معالجة إلى حوض المرفأ منذ عدة سنوات
ؤخرًا،                   وتأتى أ  ة م ا سلطة البيئ ى توصلت إليه ائج الت همية تنفيذ المشروع باالستناد الى النت

ات        ة و فحوص شاهدات حقلي الل م ن خ ر م اه البح ودة مي اجراء فحص لج ت ب ث قام حي
 : فيزيائية للماء مثل

  D.O  .األآسجين المذاب -
- Turbidity  
  Conductivity النفاذية -
  Salinityالملوحة  -
  Total dissolve solids ( TDS ) لبة المذابةآمية المواد الص -
- Nitrate  
  Temperatureالحرارة  -
  

رات في                     ة التغي صلة من أجل معرف وقامت سلطة البيئة بتقسيم المرفأ الى ثالث مناطق منف
ة  ائج مذهل أ و آانت النت دة عن المرف اطق البعي ي المن ا ف أ عنه ي المرف اه البحر ف جودة مي

ن اع   ة يمك ى حال شير إل ة      وت ن الناحي صحراء م به بال أ أش ي المرف ة ف اة البحري ار الحي تب
  .البيولوجية

  
  
  

  :المشاهدات الحقلية : أوال 
  .رائحة المياه في المرفأ تشير الى اختالط مياه البحر بمياه المجاري .١
لون المياه في معظم أرآان الحوض تميل الى اللون البني مما يدلل على  .٢

 .تدفق مياه المجاري اليه
ساعد   ) oil film( انتشار طبقة رقيقة من الزيوت على سطح الماء لوحظ  .٣ مما ي

ات                   ساعد في هجرة الكائن الي ي اء و بالت على تقليل آمية االآسجين المذاب في الم
ات و        ض الرخوي ل بع ة مث ة الحرآ سة أو قليل ات الجال ل الكائن ة و قت البحري

 .لصيد المنتشرة في الميناءو هذا ناتج من العدد الكبير لمعدات ا.القشريات الجالسة
صيلة   .٤ ن ف ضراء م ب الخ ن الطحال ات م شار آمي  , Ulvaانت

Enteromorpha د ر مؤشر جي ي تعتب وث العضوي   و الت ة التل ى حال عل
ب   ود الطحال وث ، فوج ا للتل درة تحمله ب بق ذه الطحال از ه ث تمت اه البحر حي لمي
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ة االآسجين                   ى آمي شكل مباشر عل ؤثر ب ذائب في     بشكل ملحوظ في الحوض ي  ال
  . marine Faunaالمياه مما سيؤثر بالسلب على 

مجموعات آبيرة من اسماك البوري في الحوض و قيام بعض الصيادين باستخدام  .٥
 .الصنارة في اصطيادة بالقرب من انبوب المجاري المتدفق في الحوض

في الحافة ) Barnacles ( انتشار آثيف لنوع من القشريات البحرية .٦
 .رفأ الجنوبية للم

  : المشاهدات الفيزيائية : ثانيا 
أ      ة المرف ى حال ا عل ك فيه ة ال ش ر ذو دالل ة مؤش ذاب والملوح سجين الم ة األآ ر آمي تعتب

  :السيئة
 جزء في األلف ٣٢٫١ة في المرفأ  بلغت أدنى قيمة للملوح: Salinityالملوحة -١

 تدفق المياه مما يشير الى الزيادة المطردة في) بالقرب من تدفق المياه العادمة (
المبتذلة مع العلم ان ملوحة مياه البحر تفوق نسبتها حسب ما تم قياسه في مناطق 

جزء في األلف ، فالتغير  ٣٧٫١-٣٦٫٥بعيدة عن المرفأ و التي تراوحت بين 
الواضح في نسبة الملوحة يؤثر بالسلب على تواجد الكائنات البحرية خاصة و ان 

 لمواجهة التغير الخطير للملوحة الموجودة في الكائنات لها قدرة تحمل محدودة
األمر الذي يعرضها للموت في حال التغير في الضغط االسموزي   الحوض 

  .للكائنات البحرية و بالتالي نفوقها 
وصلت القراءة لالآجسين المذاب في مياه  :  .D.Oآمية االآسجين المذاب  -٢

ين المذاب وصلت الى حد الحوض أدنى درجاته و ان صح القول فان آمية االآسج
الخطورة الشديدة و التي ال يمكن عيش الكائنات البحرية في المياه بهذه النسبة ولقد 

  في حين تم تسجيلها خارج 3.53mg/lسجلت آمية األآسجين المذاب إلى  
ان التدني والتدهور الواضح في آمية االآسجين المذاب له  . 8.1mg/lالمرفأ 

  .لحياة البحرية في المرفأ التأثير المباشر على ا
Area D.O 

mg/l 
Cond.S/cm Salin.%00 TDS 

g/l 
Temp. 

C 
1  5.74  54.5 36 34.6 22.1 
2 4.74 51.4 33.7 32.4 23.4 
3 3.53 49.2 32.1 30.9 22.4 
4 8.1 55.2 36.5 35.1 20.6 

  
  ."D.O "األآسجين الذائب  -
 "Cond . "النفاذية -
  "Salin ."الملوحة -
  . "TDS "واد الصلبة الذائبة آمية الم -
  . الجنوب الغربي لميناء غزة) ١(منطقة  -
  . جنوب الميناء): ٢(منطقة  -
  . شرق الميناء) ٣(منطقة  -
 . خارج الميناء) ٤(منطقة  -

  
  

  :والجدول التالي يوضح بنود المشروع
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المجموع   $السعر   الكمية  البند
 بالدوالر 

  أعمال خاصة بتحويل األنبوب:  أوًال
 غرفة تجميع وضخ مياه إنشاء .١

 .الصرف الصحي
توريد وترآيب أنبوب لتحويل  .٢

المسار إلى خارج الحوض 
 ) المرحلة األولى(

 غرفة تحكم .٣
  أعمال حفر وتسوية .٤

 
Lump 
sum 
  
  
  م طولي٥٠٠

 
Lump 
sum  
Lump 
sum 

 

  
30,000  

 
  

30,000  
  

10,000 
5,000  

  

  
30,000  

 
  

30,000  
  

10,000 
5,000  

  

تطهير ومعالجة  أعمال تنقية و: ثانيًا
  لمياه الحوض

Lump 
sum 
  

40,000 4,0000    
   

 115,000  المجموع الكلي
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لتشغيل مرفأ الصيد: المشروع الثامن

  

  التفاصيل  البند

  الزمة لتشغيل مرفأ الصيد توفير المعدات واألجهزة ال  اسم المشروع 

   شهور٦  مدة المشروع 

  . دوالر أمريكي650,000  تكلفة المشروع  

ورات       تفاصيل المشروع   ة التط ة ومواآب اءة وفعالي شغيله بكف ل ت ن أج صيادين م أ ال اج مرف يحت
ه     ادة تأهيل ن إع صادية م دوى االقت ق الج ال، وتحقي ذا المج ي ه ة ف العالمي

  : هزة تشغيلية منهاوتطويره، إلى معدات وأج
تكلفة  الكمية  البند

  $الوحدة 
التكلفة 
  $اإلجمالية 

  ,٠٠٠150  ٧٥٠٠٠  ٢ "Forklift" رافعة شوآية

 Flat Bed"  مقطورة مسطحة
Trailers" 

١٠٠٠٠  ٥  50,000 

 80,000  ٤٠٠٠٠  ٢ "Tractors" جرار

 Mobile" رافعة متحرآة
cranes (15-20 tons) 

١٠٠٠٠٠  ١  100,000 

Buoys x Beacons and workboats  ٥٠٠٠٠  

 Fishing boats Workshop " معدات تصليح
Equipment"   

٥٠٠٠٠  

" Radio and ship نظام واجهزة اتصال telecom. 
Equipment  

٥٠٠٠٠  

 computerization and " أجهزة حاسوب ومعدات
Equipment 

٥٠٠٠٠  

-Aqua " قارب أبحاث ومسوحات
sounder survey boat  

٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ١  

"Guard Boats" ٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢  

  650,000  اإلجمالي
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   إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين: البرنامج األول
  قوارب صيد األسماك داخل مرفأ الصيادين بغزة" رسو" تراآى : المشروع التاسع

  

  التفاصيل  البند

  لصيادين بغزة قوارب صيد األسماك داخل مرفأ ا" رسو"تراآى   اسم المشروع 

   شهور٨   مدة المشروع 

   دوالر أمريكي485,660  تكلفة المشروع  

ق   تفاصيل المشروع   وفير مراف ى ت ل عل صيادين بطرق عشوائية دون العم أ ال شى مرف أن
ذا المشروع، حيث                    ذ ه ة تنفي أتى أهمي ا ت وخدمات الصيادين ، ومن هن

و  اآن لرس يوفر أم ا ٤٨٠س راوح م وال تت ين  مرآب ذات أط  ١٨-٩ب
  . متر

  : ويتضمن المشروع البنود التالية
شاء  - ا  ٨ان م يصب عليه اطون ث ن الب ق م تخدام خوازي  أرصفة باس

 سم، ثم تثبت االرضيات المخصصة       ٤٠*٦٠حزام باطون بعرض    
  . لحرآة الصيادين

  .  خوازيق٨عدد الخوازيق الالزمة لكل رصيف  -
  .  سم0٦ متر وبقطر ١٢طول الخازوق  -
  . وق الخوازيق ثم تثبت األرضيات فوق األحزمةيصب األحزمة ف -
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تكلفة الوحدة  عدد الوحدات الوحدة البند  م
)$(  

 التكلفة 

 . متر في الجهة الجنوبية للمرفأ٢ متر وبعرض ٧٠انشاء أرصفة بطول   . أ

 153,660  ٢٤٠٠  ٦٤  عدد  انشاء خوازيق لحمل أرضيات األرصفة  .ب

 خوازيق مع بعضهم ٨ل إنشاء أحزمة باطون لربط آ
 .البعض لكي يتم ترآيب أرضيات األرصفة عليهم

 72,000 ٩٠٠٠ ٨ عدد

انشاء أرضيات فوق األحزمة آممرات مشاة لخدمة 
 الصيادين وأدوات الصيد

 36,000 4,500 ٨ عدد

 .ج

 224,000   العمالة المطلوبة للمشروع 

 485,660  اإلجمالي
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  لمشروع ميناء غزة التجاري الدعم الطارئ : البرنامج الثاني
  
  

  التفاصيل  البند

  الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري   اسم البرنامج

  مدينة غزة   الموقع

  .قطاع غزة في المرحلة األولى ومن ثم سيمتد النطاق للضفة الغربية  نطاق البرنامج

ذ مشروع اس                 األهداف  شروع في تنفي تراتيجي ورمز  يعتبر هذا البرنامج حجر األساس لل
زة          اء غ شروع مين و م ة وه اه اإلقليمي ى المي سطينية عل سيادة الفل وز ال ن رم م

  :التجاري الذي يهدف إلى
 .توفير نظام نقل بحري في فلسطين ذي آفاءة و إمكانيات عالية .١
المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية توفر مورد دخل لالقتصاد القومي  .٢

 البحري وتنشيط الحرآة المالحية من خالل توفير وتطوير خدمات النقل
 .. البحرية

ة          .٣ سلطة الوطني اطق ال ي من ة ف ارة الخارجي اع التج وير قط ز وتط تعزي
تح      صادرات و ف رويج ال دة لت رص جي ة ف الل إتاح ن خ سطينية م الفل

  .األسواق ألنماط تجارية جديدة
صادرات              .٤ ر ال التقليل أو الحد من التبعية االقتصادية للبالد األخرى وتحري

 .لواردات الفلسطينية من القيود المفروضةوا
رص    .٥ وفير ف ة و ت وادر المدرب وفير الك ق ت ن طري شري ع تثمار الب  االس

  .متنوعة للعمالة
العمل على توثيق روابط التعاون و التكامل اإلقليمي االقتصادي مع دول              .٦

  .الجوار والعالم
  .ه اإلقليميةانعدام تجسيد السيادة الفلسطينية على الميا .١  مبررات البرنامج 

ل   .٢ ن قب تهدافه م اري واس زة التج اء غ شاء مين ى إن ل عل د وتوقف العم تجمي
صادية    سياسية واالقت د ال دان الفوائ الي فق رائيلي، وبالت تالل اإلس وات االح ق

 .لتنفيذ هذا المشروع االستراتيجي
ق              .٣ ا يتعل وانئ اإلسرائيلية فيم اعتماد محافظات الوطن وبشكل آامل على الم

ادل       باالستيراد   ا يع اء أن م درت الدراسات الخاصة بالمين والتصدير حيث ق
ام     ٦٫١٥ ول ع صديرها بحل تيرادها وت يتم اس ضائع س ن الب ن م ون ط   ملي
٢٠١٢.  

آثرة التعديات على حرم ميناء غزة التجاري المحدد وفقًا للمرسوم الرئاسي            .٤
 .، والمعتمد بالمخطط اإلقليمي لمحافظات قطاع غزة٢٠٠٠لسنة ) ١(رقم 

ك                     .١  همية البرنامج أ ا في ذل ة بم اه اإلقليمي ي المي سطينية عل ة الفل يادة الدول ترسيخ مفهوم س
اه                  ة من حيث حدود المي أبعاد المياه اإلقليمية والحق في المساحات الدولي
  .الدولية التي تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية الحق في استغالل ثرواتها

  .خارجيإيجاد معبر حر لفلسطين على العالم ال .٢
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 . تنمية وتعزيز صناعة النقل البحري .٣
 .إعادة ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد العربي والعالمي .٤
سين       .٥ ارة وتح تثمار والتج ى االس تح عل سي منف وقي تناف صاد س ة اقت تنمي

 .معدالت التبادل التجاري
 .زيادة االستثمارات ونقل التكنولوجيا في عمليات وخدمات الميناء .٦
 .خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والرخاءتعزيز النمو و .٧
ل  .٨ ة والنق وانئ البحري ي مجال الم تثمارية ف وفير الحوافز والفرص االس ت

 .البحري لتشجيع المنافسة التصديرية اإلقليمية
يعتبر هذا البرنامج اللبنة األساسية للشروع في تنفيذ المشروع االستراتيجي الهام   مكونات وعناصر البرنامج 

وهو إنشاء ميناء غزة التجاري، الذي يعتبر من أهم المشاريع اإلستراتيجية في 
فلسطين على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي، باعتباره رمزًا من 

  .  رموز السيادة، ناهيك عن أهميته االقتصادية
  : يتكون البرنامج من المشاريع التالية

 ١٢٥حرم ميناء غزة التجاري بكلفة      إنشاء السور الخارجي ل   : المشروع األول  -
  .ألف دوالر

اء غزة التجاري            : المشروع الثاني  - تقييم الدراسات السابقة إلنشاء مشروع مين
 .بكلفة مليون دوالر

  دوالر1,125,000  تكلفة البرنامج 
  

  .القطاعات االقتصادية بشكل خاص، وجميع شرائح المجتمع بشكل عام  المستفيدون 

  .البرنامج الحالي تنموي متوسط المدى  ديمومة البرنامج 

  .الممارسات اإلسرائيلية التعسفية  مخاطر البرنامج 

شاريع    الجدوى االقتصادية  ن الم شغيله م د ت شاؤه وبع اء إن اري أثن زة التج اء غ شروع مين ر م يعتب
ك                    سطيني، وذل صاد الفل ة االقت ع عجل ر في دف اإلستراتيجية التى تساهم وبشكل آبي

فير دخل لالقتصاد القومي عن طريق ناتج خدمات النقل البحري تقدر           من خالل تو  
ارك واألرضيات             ٢٠٠ إلى   ١٥٠بحوالي   دفوعات الجم نوياًً من م  مليون دوالر س

ى األراضي     رائيلية إل وانئ اإلس ر الم ة عب ضائع القادم زين للب ل والتخ ة النق وآلف
 .الفلسطينية

در بحوالي         آما سيساهم ميناء غزة البحري في خلق فرص عمل           ة تق ة ومؤقت  دائم
شاء وحوالي ١٨٠٠ ة اإلن  فرصة عمل مباشرة ٥٠٠٠ فرصة عمل خالل مرحل

شغيل     اء الت ق         . وغير مباشرة أثن ساهم في خل إن المشروع سي ك ف ى ذل باإلضافة إل
ين                      ق التكامل ب ل البحري، وتحقي وانئ والنق رة في مجال الم تثمارية آبي فرص اس

  .  المنطقةاالقتصاد الفلسطيني واقتصاديات
الموانئ البحرية بشكل عام يصحبها تأثير بيئي من ناحية الحفر والترسيب ويمكن                اآلثار البيئية 

  .معالجته خالل برنامج صيانة مستمر
  . المشروع له أولوية وطنية أولى  درجة األولوية
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  الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري : البرنامج الثاني
  بناء السور الخارجي لحرم ميناء غزة التجاري: ألولالمشروع ا

  

  التفاصيل  البند

  بناء السور الخارجي لحرم ميناء غزة التجاري  اسم المشروع 

   شهور٤  مدة المشروع 

   ألف دوالر١٢٥  تكلفة المشروع  

سائم   تفاصيل المشروع   ى أرض جزء من الق اء غزة التجاري عل ع حرم مين ة ١٠، ٩يق  من القطع
م             ٦٧٦ " ١"، من أراضى غزة الشيخ عجلين، والمحددة وفقًا للمرسوم الرئاسي رق
ام  اريخ ٢٠٠٠لع صادر بت ى ٣٠/٤/٢٠٠٠ ال ي أراض ذه األراض ضمن ه ، وتت

ـ  ساحتها ب در م ة تق ة ٢٠٠٠حكومي م تخصصيها لخدم م، وأراضى خاصة ت  دون
م اعداد مسودة خطة         د ت ك فق د  المشروع ومرافقه وخدماته، باإلضافة إلى ذل  تحدي

رامج           اء والب ات المين دمات وعملي ع خ تالءم م ا ي اء بم ة المين تعماالت منطق اس
  . والمشاريع التطويرية المستقبلية

ل               اء والخدمات مث وتملك سلطة الموانئ البحرية صالحية منح الموافقات على البن
رم    ي ح ديات ف ود تع رًا لوج زة البحري،  ونظ اء غ ة مين اه بمنطق اء والمي الكهرب

ك                   المين ا في تل ة والتعليمات المعمول به واطنين باألنظم اء وعدم التزام بعض الم
ارجي  سور الخ اء ال ة قصوى لبن ة أهمي وانئ البحري لطة الم د رأت س ة، فق المنطق
لحرم الميناء وانشاء البوابات الرئيسية خاصة وأن سلطة الموانئ البحرية حاليًا ال            

ة المشروع     . الحراس للموقع تمتلك الموارد المالية لتعيين عدد آبير من         وتبلغ تكلف
  :آالتالي
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  اإلجمالى   التكلفة   الكمية   الوحدة   البند 

توريد وترآيب سياج 
" حديدى مقاوم للصدأ 

  " مجلفن

 104,000 20  ٥٢٠٠  متر طولى 

ترآيب بوابات رئيسية 
  الكترونية

 20,000  ٤٠٠٠  ٥  عدد 

 5,000  مصاريف اشرافيه وطارئة

 129,000  يالمجموع الكل
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  الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري : البرنامج الثاني
  تطوير وتحديث الدراسات السابقة إلنشاء ميناء غزة التجاري: المشروع الثاني

  

  التفاصيل  البند

  تطوير وتحديث الدراسات السابقة إلنشاء ميناء غزة التجاري  اسم المشروع 

  . شهور٣  مدة المشروع 

   دوالر1,000,000  فة المشروع  تكل

اء                تفاصيل المشروع   بدأت منظمة التحرير الفلسطينية في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع مين
ل       شروع قب ذا الم از ه ة إلنج شرآات العالمي ع ال اوض م اري والتف زة التج غ
قدومها إلى ارض الوطن حيث تم االتفاق المبدئي على تنفيذ هذا المشروع مع      

  .١٩٩٢آات هولندية فرنسية في تونس عام تجمع لشر
اريخ       ونس بت ي ت صادر ف ي ال رار رئاس شكلة بق اء والم ة المين دت لجن  وتعاق

ة مع شرآة      ٢١/٣/١٩٩٤ ة الهولندي دعم من الحكوم  & Grabowsky   وب

Ports BV   Consulting Engineers إلعداد ١٩٩٤ العالمية وذلك في العام 
ى         الدراسات الهندسية األولية الخ    شتملة عل اصة بإنشاء ميناء غزة البحري والم

  . دراسة أنسب المواقع إلنشاء الميناء
ام   ى الع ذ      ٢٠٠٠وف ة لتنفي ة الالزم ة والبيئي ات الفني ع الدراس از جمي م إنج  ت

رآات   ة ش طة مجموع ك بواس ة وذل صاميم المطلوب ذلك الت شروع وآ الم
  . استشارية عالمية متخصصة

رائيلي    سحاب اإلس وء االن ي ض ل     وف ت وزارة النق زة، قام اع غ ن قط  م
رآة        اد ش ي إيف ساعدة ف ي الم اد األوروب ن االتح ب م الت بالطل والمواص
ي             اد األوروب ام االتح اء حيث ق شاء المين ع  إلن متخصصة لتحديد أفضل المواق

شاء   IMG بالتعاقد مع المجموعة العالمية لإلدارة لدراسة الخيارات الممكنة إلن
  .الميناء

  
  

ائ  ارت نت ع       وأش و الموق اء ه شاء المين ع إلن ضل موق ى أن أف ات إل ج الدراس
سابقة ة غزة حسب الدراسات ال وب مدين ع جن الي الواق دول . الح وحيث أن ال

ادة النظر في             اء غزة التجاري تطالب بإع المانحة المتعهدة بتنفيذ مشروع مين
اء    شاء المين سابقة إلن ات ال ة والبيئ " الدراس صادية والفني ات االقت ةالدراس ، "ي

سطينية               وانئ الفل إن سلطة الم لتجديد التزامها والشروع في تمويل المشروع، ف
ذا الغرض،          ة له بحاجة إلى توفير مبلغ مليون دوالر، للتعاقد مع شرآات أجنبي

  .نظرًا لعدم توفر الخبرات الفلسطينية في هذا المجال داخل أرض الوطن
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  الدنيس إنشاء محطة إنتاج أسماك : البرنامج الثالث
  
  

  التفاصيل   البند

  إنشاء محطة إنتاج اسماك الدنيس  اسم البرنامج

  ) خان يونس – دير البلح –غزة ( على ساحل قطاع غزة   الموقع

  قطاع غزة   نطاق البرنامج

 .قطاع غزة و في عدة مناطقمحطة تربية اسماك الدنيس على شاطىء إنشاء  .١  األهداف 
 سماك مطلوب لسوق بأسعار مناسبة المساعدة على توفير نوع من األ .٢
ن   .٣ وع م ذا الن ائر من البحر له صيد الج ل ال ل تقلي دى الطوي ى الم ساعد عل سي

 .األسماك الذي أصبح نادر في بحر غزة 
غ حوالي ألف                    .٤ المساهمة في الحد من استيراد هذا النوع من األسماك حيث بل

 .طن في العام 
ر شديد    رفع مستوى المعيشة لشريحة الصيادين في المنط  .٥ قة التي تعانى من فق

. 
 .تحسين الصحة العامة للمجتمع  .٦
  .خلق فرص عمل .٧

  .عدم وجود مثل هذه المشاريع بكثرة داخل قطاع غزة  .١  مبررات البرنامج 
  .ارتفاع سعر تكلفة االستيراد من إسرائيل و الخارج  .٢
  .السيطرة على التقنية أو إدخال تقنية جديدة إلى األراضي الفلسطينية .٣
  .ص عمل في مجاالت جديدة لم تكن متاحة خلق فر .٤
ى إدخال                  .٥ الي الحاجة إل ندرة المياه الصالحة للزراعة في قطاع غزه و بالت

  .أساليب حديثه في تربية األسماك تعتمد على مياه البحر
  .توفر المواد الالزمة إلنشاء المزرعة في قطاع غزة .٦

 % ٦٠من وجود بطالة في المجتمع تصل إلى أآثر  .١  أهمية البرنامج 
 الحاجة إلى تنوع مجاالت العمل في المجتمع الفلسطيني  .٢
رفع مستوى المعيشي في مناطق قطاع غزة التي وقعت تحت االحتالل  .٣

  لفترة طويلة 
شاريع        .٤ ذه الم ل ه ى مث اص عل اع الخ ة والقط ات األهلي دريب الجمعي ت

  .والتكيف مع عمليات إنتاج األسماك في مثل هذه األنظمة 
 .واالستثمار في هذا القطاعتشجيع التمويل  .٥
  .تشجيع حرآة السياحة في قطاع غزة .٦

افز        مكونات وعناصر البرنامج  ون ح ة ليك اليب الحديث دنيس  باألس ماك ال اج اس ادي إلنت ر ري شروع يعتب الم
تثمار    ذا االس ل ه ي مث شروع ف ى ال يعتمد  . للقطاع الخاص عل ذا المشروع س أن ه

ماك البحر  ة األس ف لتربي لوب المكث ن   األس ة م ات المختلف ات القطاع سد حاج ة ل ي
ة   واق المتنامي ادق واألس اعم والفن ل المط ع مث ى .المجتم شروع عل ذ الم ن تنفي يمك
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والي     ن األرض اى ح ات م ة دنم والي ثالث ماك   ٣٠٠٠ح اج اس ع  إلنت ر مرب  مت
  :الدنيس  وسيتكون من األتي

اء     ٢٥٠ثمانية أحواض دائرية أو ثمانية الشكل سعة آل حوض           .١  آوب م
 متر ومن وسط الحوض     ١٫٢متر وعمق من األطراف     ١١بقطر حوالي   

والي  ر ١٫٥ح ورة صرف    . مت ة ماس ط البرآ ش٨سيتوس يكون .  إن س
ة                  ى البيئ اء إل سرب الم ع ت د صناعي لمن اطون المغلف بجل البناء من الب

 .المحيطة
شهر             ٦برآتان صغيرتان بقطر       .٢ ة األسماك في ال ار لتحضين زريع  أمت

 .األول
 .نهل بين البرك لطرد الماء إلى البحر مباشرةشبكة صرف وم .٣
ع                .٤ ر لمن اء مع فلت رك بالم ة الب اه مالحة مع مضخة غاطسة لتغذي بئر مي

 .الرمل من دخول البرك
  دفا بواقع اثنين لكل برآة لتقليب الماء ١٦ .٥
 شبكة آهرباء مع لوحة تحكم بجمع األجهزة في المحطة .٦
  م المحطة مولد آهرباء احتياط آافي لتشغيل جميع أقسا .٧

سيتم تعبئة البرك بالماء قبل أسبوعين من نقل السمك إلى المحطة و سيتم إضافة 

 ١٢مدة دورة اإلنتاج حوالي من .  إصبعية للمتر المربع٧٠الذريعة للبرك بمعدل 

  .اإلنتاجية شهر وسيتم تغطية المحطة ١٤إلى 

 آوب ٢٠٠٠=  آوب ٢٥٠×  برك ٨حجم المياه المستغلة في تربية األسماك   

  )سطح البرك(

   سمكة ١٤٠٠٠٠ = ٢٠٠٠×٧٠ سمكة في الكوب ٧٠سيتم استزراع معدل 

   جرام تقريبا ٣٥٠ شهر ستصل األسماك إلى معدل ١٢خالل 

   طن٤٩= ٤٠٠×  ١٤٠٠٠٠اإلنتاج الفعلي للمحطة 

   $ ٢٩٤٠٠٠ = ٦ ×٤٩٠٠٠ معدل الدخل العام من بيع األسماك 

  :لدوالر األمريكيالتكاليف الثابتة لبناء المحطة با
  أعمال خرسا نية 

  $١٥٠٠٠  دراسة جدوى وأعمال تصميم وتسوية األرض

  $٧٠٠٠٠  األحواض لتربية األسماك وحوض تجميع المياه

  $٧٠٠٠  مخزن 

  $٧٠٠٠  غرفة للما تور ولوحات التحكم

  $٧٠٠٠  حفر البئر

  $٣٠٠٠٠  تغطية البرك

 $٢٥٠٠٠  سيارة نقل خفيف

  $١٠٠٠٠  تدريب
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 $١٧١٠٠٠  المجموع

 
  شبكة المياه 

  $١٠٠٠٠  شبكة المياه بين البرك 

 $٣٠٠٠  شبكة إرجاع المياه 

 $١٣٠٠٠  المجموع

  شبكة الكهرباء والمعدات الكهربائية 

 $٥٠٠٠  شبكة المعدات الكهربائية 

  $١٠٠٠٠  دفاشات

 $٦٠٠٠   حصان٥مضخة غاطسة 

  $٥٠٠٠  لوحة المفاتيح

  $١٥٠٠  جهاز إنذار 

  $١٥٠٠٠  ما تور احتياط 

  $٤٢٥٠٠  المجموع

  معدات لمراقبة السمك وجودة المياه  
  

  $٣٠٠٠   جهاز لقياس األوآسجين الذائب-٢

 KIT- 2 ٥٠٠  لقياس االمونيا$  

  $٣٠٠  ميزان حساس

 $٣٠٠  شبك عينات وصيد

  $٤١٠٠  المجموع

  $  ٢٣٠٦٠٠  المجموع الكلى للتكاليف الثابتة
  $  ٢٣٠٦٠٠  تكلفة البرنامج 

  المجتمع المحلي والمستثمرين  ن المستفيدو

  ثالثة سنوات  ديمومة البرنامج 

    مخاطر البرنامج 

  $١٥٩٠٠٠مجموع التكاليف المتغيرية             الجدوى االقتصادية 
   التكاليف المتغيرة–اإلنتاج = الدخل المتوقع    

  =                    ١٥٩٠٠٠ –  ٢٩٤٠٠٠   
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   دوالر أمريكي٩٩٠٠٠                    = 

   دورات٣=  ٩٩٠٠٠ ÷ ٢٩٤٠٠٠معدل استرداد رأس المال        

  ال يوجد  اآلثار البيئية 

  درجة ثالثة   درجة األولوية
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    النقل الدولي ـ المعابر الحدودية٦-٥
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  : برامج النقل الدولي  ٦- ٥
  . لحدوديةإعادة تأهيل وتطوير المعابر ا: البرنامج األول

  

  التفاصيل  البند

   المرحلة األولى  –إعادة تأهيل وتطوير المعابر الحدودية   اسم البرنامج

  الضفة الغربية، قطاع غزة  الموقع

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نطاق البرنامج

 .تجسيد السيادة الفلسطينية على المعابر الحدودية .١  األهداف 
اب   .٢ وير المع ل وتط ادة تأهي اني     إع ن مب ة م ي التحتي وفير البن الل ت ن خ ة م ر الحدودي

 .إلخ..ومختبرات ومواقف وصاالت ومباني وهياآل إدارية،
 .الحد من االعتماد على األسواق اإلسرائيلية وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطينية .٣
ة والتجارة              .٤ تحقيق االنتعاش االقتصادي من خالل تعزيز ودعم قطاع التجارة الخارجي

ة ارة       البيني ام التج الل نظ ن خ ة م واق العالمي ي األس سطيني ف صاد الفل ج االقت ، ودم
 . الحرة

ة القطاعات                .٥ سطينية وتنمي صادرات الفل تشجيع المنافسة التصديرية وتوسيع أسواق ال
 . اإلنتاجية

  .خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة .٦
ل ا                  .١  مبررات البرنامج  ود من قب ة وفرض قي ابر الحدودي ى المع سيطرة عل لجانب اإلسرائيلي من      عدم ال

سطينيين     ة الفرصة للفل دم إتاح ذلك ع ابر وآ ستمر للمع رر والم ث اإلغالق المتك حي
 . للوصول لألسواق الخارجية، وعدم التزام إسرائيل باالتفاقات الموقعة بالخصوص

 . ضعف القدرة التنافسية التصديرية .٢
 . وجود نظام تجاري مشوه .٣
ك       الممارسات اإلسرائيلية التعسفية الت    .٤ ي تفرضها على دخول البضائع وما يصاحب ذل

ـ          ل ب دقيق، واستخدام نظام النق ي وت ى   "Back to Back"من فحص أمن ؤدى إل  ي
ى أن         ات إل شير الدراس غ، وت شحن والتفري ي ال شاآل ف ة م ضائع ومواجه أخير الب ت
ة    شطة التجاري ت األن د جعل ة ق ابر الحدودي ى المع ة عل ري المطبق ل الب راءات النق إج

ى                   باهظة   اد إل ا األونكت ة أجرته ديرات دراسة حديث شير تق التكلفة إلى حد ال يطاق، وت
ل عن                   سبة ال تق ى بن من  % ٣٠أن التكاليف التي يتحملها التجار الفلسطينيين هي أعل

 .تلك التكاليف التي يتحملها نظراؤهم اإلسرائيليين
 .محدودية الطاقة االستيعابية للمعابر وقلة عدد ساعات العمل .٥
 .وفر األجهزة والمعدات الحديثة لالزمة لتسيير العمل بالمعابرعدم ت .٦
 . عدم وجود مرافق ومنشآت مجهزة لدخول وخروج الشاحنات التجارية .٧
ضائع                   .٨ ة تحمى الب ات مالئم زة بتقني ستودعات مجه رات ومخازن وم عدم وجود مختب

 .من التلف
ة        .٩ ب إداري ار ومكات االت انتظ سيارات وص ف لل رات ومواق ود مم دم وج زة ع مجه

 . بالمعابر
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ام          .١٠ ا المه دد بموجبه ل ويتح نظم العم ابر ت حة للمع ة واض ة إداري د هيكلي ال يوج
 .والمسؤوليات للجهات ذات العالقة

 .عدم توفر الكوادر المدربة القادرة على تسير العمل بالمعابر بفعالية وآفاءة .١١
شنطة   "تسرب المنتجات الرديئة عبر المعابر من خالل          .١٢ د قا  " تجار ال سلع   وتحدي ة ال ئم

 .المسموح بإدخالها عبر المعابر بما يضر بالصناعات الفلسطينية
  .إعادة تأهيل وتطوير المعابر الحدودية .١  أهمية البرنامج 

  . توفير مباني إدارية بالمعابر وتجهيزها بالتقنيات الحديثة .٢
 .تطوير اإلجراءات الفنية الخاصة بخدمات وعمليات وأنشطة المعابر الحدودية .٣
سيط  .٤ سين   تب سمح بتح ا ي سطينية بم ابر الفل ى المع فافيتها عل راءات وضمان ش اإلج

 . الحرآة التجارية ونقل المسافرين
صادية              .٥ ى احتياجات القطاعات االقت الزراعة،  " رفع الطاقة االستيعابية للمعابر لتلب

 ..".الصناعة، 
  . تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية .٦
 .لى حرآة النقل والشحنتخفيف القيود المفروضة ع .٧
 .تطوير أداء وآفاءة العاملين في المعابر الحدودية .٨
ا يضمن تحسين                  .٩ سطينية بم صادرات الفل رويج ال تثمار وت حث القطاع الخاص لالس

 . تنمية صناعات استبدال الواردات والصناعات الموجهة نحو التصدير
 . حماية األسواق المحلية من اإلغراق .١٠
 . يكفل االمتثال للنظام التجاري متعدد األطرافاالنفتاح التجاري الذي .١١
 . تحويل هياآل اإلنتاج والتصدير في اتجاه القطاعات االقتصادية اإلنتاجية .١٢
ل    .١٣ ز التكام اه تعزي ي اتج ة ف واق الخارجي ع األس ة م ات التجاري ه العالق ادة توجي إع

 . اإلقليمي
مكونات وعناصر 

  البرنامج 
ابر الحدودية في آل من الضفة الغربية وقطاع يتضمن البرنامج تطوير عدد من المع

غزة، وتشمل عملية التطوير توفير المباني واألجهزة والمعدات الحديثة، والمختبرات 
  : والمواقف والممرات، والجدول التالي يوضح تفاصيل البرنامج

  الوصف  $التكلفة   البند

  .إنشاء مباني إدارية إضافية - 1,500,000  تطوير معبر رفح 
  .ة تأهيل شبكة الطرق لدخول الشاحناتإعاد -
أجهزة ومعدات حديثة علمًا بأن المعدات  -

المتوفرة بالمعبر حاليًا هي معدات مطار 
ياسر عرفات الدولي تم استخدامها بشكل 

. مؤقت إلى حين إعادة اعمار وتشغيل المطار

  . إنشاء مباني إدارية - 15,000,000تطوير معبر المنطار 
بر لرفع الطاقة االستيعابية أعمال توسعة للمع -

  .للمعبر
  . إنشاء مستودعات ومختبرات فحص -
معدات وأجهزة فحص حديثة خاصة  -

  بالشاحنات
إعادة تأهيل شبكات الطرق المجاورة  -
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. وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء

" جسر األمير محمد 
  "دامية

  .إنشاء مباني إدارية إضافية - 10,000,000
الطرق لدخول إعادة تأهيل شبكة  -

  .الشاحنات
  .أجهزة ومعدات حديثة -

  .إنشاء مباني إدارية إضافية - 1,200,000  معبر الكرامة 
إعادة تأهيل شبكة الطرق لدخول  -

  .الشاحنات
  أجهزة ومعدات حديثةز -

 
  . دوالر  27,700,000  تكلفة البرنامج 

  .ة بشكل عامبشكل خاص، وشرائح المجتمع آاف" التجار" القطاع الخاص   المستفيدون 

  .مشروع تنموي طويل األجل  ديمومة البرنامج  

  .الممارسات اإلسرائيلية التعسفية  مخاطر البرنامج 

ا أن قطاع                 الجدوى االقتصادية  ا علمن ة إذا م صادية المرتفع رامج ذات الجدوى االقت يعتبر هذا البرنامج من الب
سبة ت         د عن     التجارة الخارجية في المناطق الفلسطينية يشكل ن ي      % ٨٠زي اتج المحل من الن

د عن                 سبة تزي ل ن ي تمث % ٨٥اإلجمالي، نسبة الواردات ألغراض االستهالك المباشر الت
ساهم في                       ة سي ابر الحدودي ى المع إن تطوير األداء عل ه ف ة، وعلي من هذه التجارة الخارجي

ى األسواق اإلسرائيلي                  سطيني عل صاد الفل اد االقت ة، والحد   الحد من ذلك  والتقليل من اعتم
درة           عف الق ة ض سطينية، ومواجه صادرات الفل اري لل ادل التج دالت التب ردي مع ن ت م
ادة      الق إلع دة لالنط اره قاع اري باعتب اح التج ي االنفت ساهم ف صديرية، وسي سية الت التناف

  . إنعاش وتنمية االقتصاد الفلسطيني
  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  جة ثانية  در  درجة األولوية
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    األرصاد الجوية٦-٦
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  برامج قطاع األرصاد الجوية الفلسطينية  ٦-٦
  تطوير األرصاد الجوية الفلسطينية  : البرنامج

  
  

  التفاصيل  البند

  تطوير األرصاد الجوية الفلسطينية   اسم البرنامج

  غزة والضفة الغربية   الموقع

  لغربية غزة والضفة ا  نطاق البرنامج

رفع مستوى األداء األرصاد الجوية الفلسطينية ليضاهى المستوى مع مثيالتها           .١  األهداف 
 .من الدول العربية واألجنبية 

 .توفير منتج عن التنبؤات الجوية يتمتع بالدقة العالية .٢
ات       .٣ ة محافظ ي آاف ة تغط وي متكامل د ج ات رص بكة محط شاء ش إن

 .الوطن 
أحدث األساليب وينتج أدق التنبؤات إنشاء مرآز تنبؤات جوي يعمل ب .٤

. 
 .إنشاء بنك معلومات مناخي  .٥
ات       .٦ ن المعلوم ة م ة البحثي سات الوطني وزارات والمؤس ات ال ة احتياج تلبي

 .المناخية المطلوبة عن هذه المنطقة 
ة وخاصة     .٧ واتج األرصاد الجوي ن ن ستفيدة م ات الم ضل للجه ة أف وفير خدم ت

ز األبحاث في الجامعات والمؤسسات       قطاع الطيران المدني والزراعة ومراآ    
 .العلمية 

 .رفع آفاءة الكادر العامل في مجال األرصاد الجوية  .٨
رات                   .٩ سابهم خب املين وإآ دى الع ادة المعلومات ل ق زي  تحسين األداء عن طري

 .جديدة 
تفادة           .١٠ ة واالس دول المتقدم ة في ال  اإلطالع على خبرات دوائر األرصاد الجوي

  .منها 
م     .١  ج مبررات البرنام ت لح ل بي ات مث ي بعض المحافظ وي ف ود محطات رصد ج دم وج ع

  .وقلقيلية و أبو ديس ووادي غزة 
 .المعدات واألجهزة المتوفرة قديمة .٢
 . ندرة البرامج التدريبية المتوفرة للعاملين باألرصاد .٣

ا      .١  أهمية البرنامج  ة أريح ي مدين ة ف سية العامل ة الرئي اني لمحط دات والمب وفير المع ت
 .. ا وتحديثه

وفير                  .٢ ا واألغوار وت ة أريح ة منطق ى تغطي ادرة عل إنشاء محطات جديدة ق
ياحية                ة وس ة زراعي ا منطق ة باعتباره ذه المنطق المعلومات الضرورية له

  .هامة وذات طابع مناخي فريد 
اطق         .٣ ة تغطي المن ة وزراعي ة مناخي توفير معلومات لعناصر أرصاد جوي
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 .الزراعية المحيطة بالمحطات 
ومات عن آمية وآثافة األمطار ألغراض الدراسات واألبحاث          توفير معل  .٤

 .الزراعية 
ة في األراضي                    مكونات وعناصر البرنامج  درة األرصاد الجوي ز أداء وق سيعمل البرنامج على تطوير وتعزي

اءة     ع آف ذلك رف ة وآ زة الالزم ات واألجه وفير المحط ث ت ن حي سطينية م الفل
ة باألرصاد ا ستوى الطواقم العامل ة، وم اني الالزم رات والمب وفير المق ة، وت لجوي

  :وعليه فإن البرنامج يتكون من خمسة مشاريع مبنية على النحو التالي
شروع األول − ة   : الم ة بقيم اد الجوي ل األرص ة بعم زة الخاص وير األجه تط

٧٥٠٠٠٠$.  
اني  − شروع الث ة      : الم وار  بقيم ا واألغ ي أريح ة ف اد الجوي وير األرص تط

٨٨٠٠٠$  
  $١٦٨٠٠٠تدريب وتأهيل آادر األرصاد الجوية بقيمة  : لثالمشروع الثا −
ع − شروع الراب ة   : الم ة  بقيم اد الجوي اني األرص ل مب ادة تأهي اء وإع بن

٧٠٠٠٠٠$  
ة            : المشروع الخامس  − دات األساسية بقيم ة بالمع تجهيز مقرات األرصاد الجوي

٣٠٠٠٠٠$  
 

  دوالر أمريكي 2,006,000   تكلفة البرنامج 

  . صاد الجوية، الطيران، الموانئ، المروراالر  المستفيدون 

  .البرنامج تنموى مستديم  ديمومة البرنامج 

  . الممارسات اإلسرائيلية باعاقة دخول األجهزة والمعدات  مخاطر البرنامج 

 .سيعمل على توفير معلومات رصدية دقيقة  .١  الجدوى االقتصادية 
 .سيعمل على توفير تنبؤات جوية دقيقـــة .٢
ادر العامل               تحسين جودة  .٣ دريب الك رة وت  المعلومات من خالل تطوير خب

  .على إنتاج هذه المعلومات 
فرصة عمل دائمة في مجال تشغيل " ١٠" سيوفر المشروع األول  .٤

  .وإشراف وصيانة ومتابعة األجهزة
 فرصة عمل في جميع تخصصات االرصاد ٣٦سيوفر المشروع الثالث  .٥

 .الجوية
إنشاء وتجهيز  عمل مؤقتة في  فرصة٢٩٩سيوفر المشروع الرابع  .٦

 . يوم٥٢ لمدة مواقع وأبنية
ا للمواصفات الخاصة    .٧ ة وفق رات األرصاد الجوي ة لمق اني دائم وفير مب ت

 .والمطلوبة عالميا 
ة      .٨ ة تحتي وفر بني ة يت رات المطلوب ود المق ية ( بوج بكة  ) أساس ود ش لوج

  .محطات عاملة وموزعة حسب المواصفات الدولية 
  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

  درجة ثانية   درجة األولوية
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  . تطوير األجهزة الخاصة بعمل األرصاد الجوية: المشروع األول

  

  التفاصيل  البند

  . تطوير األجهزة الخاصة بعمل األرصاد الجوية  اسم المشروع 
  

   سنوات٣  مدة المشروع 

  .$٧٥٠٠٠٠بقيمة   تكلفة المشروع  

ة        روع  تفاصيل المش تتجسد مهام األرصاد الجوية في توفير النظم اإللكترونية واالتصاالت الالزم
وم   ي تق ة الت ز الدولي ى المراآ ن وإل ات الرصدية م تقبال المعلوم ال واس إلرس
زة         وفير األجه ى ت دف إل شروع يه ذا الم ات ، وه ذه المعلوم ة ه ع آاف بتجمي

ام  ذه المه ضرورية ألداء ه ا ال . ال ن دونه ي م دمات والت وفير الخ ن ت يمك
ة ألغراض          ؤات العام ى التنب األساسية للمالحة الجوية والبحرية ، باإلضافة إل
ة               ة وطاق اه وبيئ ة من مي شاريع التنموي خدمة الجمهور وأغراض الزراعة والم

ا  ات  . وغيره سطينية التكنولوجي ة الفل اد الجوي دى األرص وفر ل ث ال يت حي
ى             الحديثة ، وما يتوفر يحتاج إلى تحدي       ا عل وفر محلي ر مت ذا غي ث وصيانة وه

  .اإلطالق
ى        ى عل ة األول ي المرحل ل ف د العم ل يعتم الث مراح ن ث شروع م ون الم يتك
ة                  ة والثالث رحلتين الثاني ا تتضمن الم زة بينم وفر من أجه ا يت تحديث وصيانة م

ذآورة  ام الم ة المه ة لتلبي زة حديث ال أجه ة إدخ ى . عملي شروع عل يعمل الم وس
  . رصيد وتنبؤات جوية دقيقةتوفير معلومات 
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  تطوير األرصاد الجوية في أريحا واألغوار  : المشروع الثاني

  

  التفاصيل  البند

   تطوير األرصاد الجوية في أريحا واألغوار   اسم المشروع 

  سنة  مدة المشروع 

  $٨٨٠٠٠  تكلفة المشروع  

 أريحا بسبب عدم مالءمته يتضمن المشروع تغيير موقع محطة الرصد في  تفاصيل المشروع  
للمواصفات العالمية لمحطات الرصد الجوي ، وذلك بسبب موقعه وما يحيط 
بالمنطقة من عوائق وأبنية تؤثر على دقة القياسات ، يضاف إلى ذلك هو أن 

وآذلك المعدات المستخدمة أصبحت قديمة ويجب . المبنى نفسه لم يعد صالحا 
آذلك .  الغيار لهذا النوع من األجهزةإخراجها من الخدمة لعدم توفر قطع

يقترح المشروع إضافة محطتين أخريين في منطقة األغوار إحداهما مناخية 
وأخرى زراعية وتزويد المنطقة بخمس محطات مطرية لسد النقص في 
المعلومات في هذه المنطقة والتي يكثر الطلب عليها من قبل القطاعات 

  .المختلفة في فلسطين 
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  تدريب وتأهيل آادر األرصاد الجوية  :  الثالثالمشروع

  

  التفاصيل  البند

   تدريب وتأهيل آادر األرصاد الجوية   اسم المشروع 

   سنوات٣  مدة المشروع 

  $١٦٨٠٠٠  تكلفة المشروع  

ادة      تفاصيل المشروع   ى إع ه إل ى من ة األول دف المرحل ل ، ته ة مراح ن ثالث شروع م ون الم يتك
ادر األس  ل الك ى   تأهي الع عل ن اإلط ه م ه وتمكين ادة خبرات ي لزي ي والفن اس

دات         زة والمع ى األجه دريب عل ة والت اد الجوي ال األرص ي مج ورات ف التط
ادة   دة لزي وادر جدي ى إضافة آ ة إل ة والثالث رحلتين الثاني ة ، وتهدف الم الحديث

ود   دد الموج ي بعض     .  الع ة ف ارات الفني درات والمه ستوى الق ع م ذلك رف آ
ة          التخصصات ا  ع نوعي ألساسية والتي يحملها بعض الموظفين ألهميتها في رف

اء الغالف الجوي   ة وفيزي م األرصاد الجوي ي عل ل ليواآب التطورات ف العم
املين في         ة الع ووضع الموظفين في األرصاد الفلسطينية جنبا إلى جنب مع بقي

ة       ة والدولي م ي     . مرافق األرصاد الجوية  العربي ادر العامل ل تمكن حيث أن الك
ه                  ا أن من االلتحاق بأي نظام تدريبي متخصص منذ أآثر من ست سنوات ، آم

  .ال يوجد مؤسسات وطنية ذات خبرة قادرة على التدريب 
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  بناء وإعادة تأهيل مباني األرصاد الجوية  : المشروع الرابع

  

  التفاصيل  البند

   بناء وإعادة تأهيل مباني األرصاد الجوية   اسم المشروع 

   سنوات٣   المشروع مدة

  $٧٠٠٠٠٠  تكلفة المشروع  

ي           تفاصيل المشروع   ام ف ر الع ة المق سطينية وخاص ة الفل اد الجوي دة لألرص ق جدي اء مراف شروع بن ضمن الم يت
ع بعض        ر مواق ى تغيي شمل عل ا ي ة ، آم ات الجنوبي ي المحافظ ذلك ف شمالية وآ ات ال المحافظ

سبب  سية ب دن الرئي ي الم ة ف ام المحطات الفرعي ق أم ود العوائ ا للمواصفات لوج دم مالءمته ع
ذه المحطات  ر له وفر مق دم ت زة أو لع تحداث محطات رصد . األجه شروع اس شمل الم ذلك ي آ

ل                     سطينية ، وتمثي دن الفل ة الم ة آاف جوي في المحافظات التي ال يتوفر فيها محطات بهدف تغطي
اد محطة أرصاد جوية لكونها مدينة هذه المدن بالمعلومات مثل مدينة بيت لحم والتي يتوجب إيج

ي           ة والت سياحية على المستوى العالمي إضافة إلى مدينة أبو ديس التي تمثل مدينة القدس المناخي
  .ال يتوفر لها أي معلومات 

ر    ليم وغي ر س و وضع غي ة ه شآت األرصاد الجوي اني ومن ة مب الي لكاف ث أن الوضع الح وحي
ا أن ال ة آم ابق للمواصفات العالمي وفير  مط صعب ت اني وي ا مب وفر له ن المحطات ال يت د م عدي

ات األخرى ذات    ة بالمحط اني الملحق ساعة ، والمب دار ال ى م شغيلها عل ا لت ر معه صال مباش ات
وفير   ة من خالل ت وظفين ، باإلضافة للجدوى المالي الي من الم دد الح ة للع ر آافي ساحات غي م

ري اإلدا  ة مق ل خاص دى الطوي ى الم ار عل ات اإليج ضفة نفق زة وال ة بغ يعمل .رة العام  وس
ن         ة م اد الجوي رات األرص فات مق ات ومواص ي حاج ة تراع ة تحتي وفير بني ى ت شروع عل الم

شغيلية   زات الت ل والتجهي ات العم ستوعب آلي صاميم خاصة ت ات  ت ين مكون الي يب دول الت ، والج
  :المشروع

  التكلفة
2008 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 

  البنود

  مالة المحليةأجور الع $٦٦٥٠٠ $٨٣٥٠٠ $٨٣٥٠٠
  المواد المحلية $١٣٣٥٠٠ $١٦٦٥٠٠ $١٦٦٥٠٠
    التكلفة الكلية $٢٠٠٠٠٠ $٢٥٠٠٠٠ $٢٥٠٠٠٠

  
  تجهيز مقرات األرصاد الجوية بالمعدات األساسية: المشروع الخامس

  

  التفاصيل  البند

  تجهيز مقرات األرصاد الجوية بالمعدات األساسية  اسم المشروع 

   سنوات٣  مدة المشروع 
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  $٣٠٠٠٠٠  تكلفة المشروع  

ات           تفاصيل المشروع   ي المحافظ ة ف اد الجوي ات األرص د محط ة لتزوي ضرورة الملح رًا لل نظ
ضمان            الشمالية والجنوبية باألثاث المكتبي واألساسي والضروري للموظفين ل
ي     ع والت ن المجتم ة م ات المختلف ام القطاع ق أم ر الئ ليمة ومظه ل س ة عم بيئ

ذه المح ى ه ردد عل شروع  تت ذا الم إن ه ذلك ف ام، ل ر الع ى المق طات إضافة إل
ل  ية لعم ر أساس ي تعتب ن والت ا م ب وملحقاته زة الحاس وفير أجه ضمن ت يت

  .األرصاد الجوية ووسائل النقل التي تسهل انجاز المهام باألرصاد الجوية
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  مأسسة وتعزيز  ٦-٧
    قدرات وزارة النقل والمواصالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : برامج قطاع مأسسة وزارة النقل والمواصالت  ٦-٧
  

  .بناء وتجهيز مقرات دوائر الترخيص بقطاع غزة والضفة الغربية: البرنامج األول .١
  بناء مقر وزارة النقل والمواصالت والمؤسسات التابعة لها: البرنامج الثاني .٢
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الت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواص: البرنامج الثالث .٣
 .المعلومات

 .توفير مساعدة فنية في إعداد دراسات ومخططات المواصالت: البرنامج الرابع .٤
  

  :تفاصيل البرامج 
  

  .بناء وتجهيز مقرات دوائر الترخيص بقطاع غزة والضفة الغربية: البرنامج األول
  
  

  التفاصيل  البند

  ترخيص بوزارة النقل والمواصالت بناء وتجهيز مقرات ال  اسم البرنامج

  قطاع غزة والضفة الغربية  الموقع

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نطاق البرنامج

اني     .١  األهداف  وفير المب الل ت ن خ الت م ل والمواص درات وزارة النق ز ق ة وتعزي تنمي
  ..واألجهزة والمعدات

  .على الخدماتدعم قطاع متلقى الخدمات من الوزارة وتسهيل طرق الحصول  .٢
  .المساعدة في الوصول إلى حوسبة الخدمات عمًال بالحكومة االلكترونية .٣
  .المساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل توفير فرص  عمل مؤقتة .٤

 .عدم وجود مقرات دائمة لدوائر الترخيص في الضفة الغربية وقطاع غزة .١  مبررات البرنامج 
ا        .٢ ور،          عدد من دوائر الترخيص غير صالحة إلنج ديم الخدمات للجمه ام وتق ز المه

 ".نابلس، بيت لحم، غزة" وهى دوائر 
 .عدد من دوائر الترخيص مهددة باالنهيار .٣
 .  عدد من الدوائر مازالت تستخدم األرشيف الورقي في حفظ الملفات .٤
رات            .٥ ا مق د به ي ال يوج اطق الت ي المن رخيص ف رات ت اح مق ة الفتت اك حاج هن

 .للترخيص
ل والمواصالت و        أهمية البرنامج  توفير مقرات دائمة للترخيص سيساهم في تطوير العمل بوزارة النق

 . تقديم أفضل الخدمات للجمهور، باإلضافة إلى توفير إيجارات المباني
مكونات وعناصر 

  البرنامج 
  : يتكون البرنامج  من مرحلتين

زة، خان يونس، المرحلة األولى تتضمن إنشاء مقرات في رام اهللا، نابلس، الخليل، غ
 متر مربع، ويشتمل ٥٠٠ متر، مكون المبنى من طابقين مساحته ٥٠٠٠على مساحة 

المقر على طرق، وممرات، مساحات للمواقف وأعمال تطويرية، وتتضمن المرحلة 
معدات وأجهزة وشبكات حاسوب، ومولد، أثاث وتشتمل أيضًا على : األولى أيضًا

  . التصاميم واالشراف
تتضمن إنشاء مقرات في جنين، طولكرم، قلقيلية، بيت لحم، اريحا، : يةالمرحلة الثان

   .، سلفيت، رفح، دير البلح، بيت الهيا"بالقدس" أبو ديس 
  البيان 

  
  المجموع تكلفة الوحدة بالدوالر

  : المرحلة األولى من البرنامج
  إنشاء مقرات في رام اهللا، نابلس، الخليل، خان يونس
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سا     -١  ٥٠٠حة آل طابق       إنشاء طابقين م
  متر مربع 

٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠ 

ال  -٢ ف، أعم رات، مواق رق، مم  ط
  ) متر مربع١٥٠٠(تطويرية 

٣٧٥٠٠ ٢٥ 

 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠   أثاث -٣
  ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠   أجهزة ومعدات -٤
 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠  مولد ديزل طارئ-٥
 ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠   تصاميم واشراف -٦

  ٣٦٥٥٠٠  تكلفة آل مقر ترخيص 
 1462000 ألولى تكلفة المرحلة ا

 
  : المرحلة الثانية من البرنامج

إنشاء مقرات في جنين، طولكرم، قلقيلية، بيت لحم، أريحا، أبو ديس، سلفيت، رفح، 
  دير البلح، بيت الهيا

 ٢٥٠ إنشاء طابقين مساحة آل طابق           -١
  متر مربع 

١٠٠٠٠٠ ٢٠٠ 

ال  -٢ ف، أعم رات، مواق رق، مم  ط
  ) متر مربع١٠٠٠(تطويرية 

٢٥٠٠٠ ٢٥ 

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠   أثاث -٣
  ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠   أجهزة ومعدات -٤
 ٥٠٠٠ ٥٠٠٠  مولد ديزل طارئ-٥
 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠   تصاميم واشراف -٦

  ١٦٥٠٠٠    تكلفة آل مقر ترخيص 
  

  ١٦٥٠٠٠٠   تكلفة المرحلة الثانية 
 

 3112000    المجموع الكلي
  

  شهور٦  مدة البرنامج 

    دوالر   3,112,000  تكلفة البرنامج 
  

  .متلقو الخدمات من وزارة النقل والمواصالت  المستفيدون 

  .مشروع بناء مؤسساتي متوسط المدى  ديمومة البرنامج 

  ال يوجد  مخاطر البرنامج 

سيساهم المشروع في توفير ايجارات، وآذلك سيساهم المشروع في تطوير الخدمات   الجدوى االقتصادية 
  . المقدمة للجمهور

  ال يوجد آثار بيئية للبرنامج  ر البيئية اآلثا
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  .المرحلة األولى أولوية أولى  درجة األولوية
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  بناء وتجهيز مقر مبني وزارة النقل والمواصالت والمؤسسات التابعة لها : البرنامج الثاني

  
  

  التفاصيل  البند

  تابعة لهابناء وتجهيز مبنى وزارة  النقل والمواصالت والمؤسسات ال  اسم البرنامج

  قطاع غزة والضفة الغربية  الموقع

  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نطاق البرنامج

ا في آل              .١  األهداف  ة له ل  والمواصالت والمؤسسات التابع توفير مقر دائم لوزارة النق
 .من الضفة الغربية وقطاع غزة

  . توفير البيئة المالئمة للعمل لموظفي وزارة النقل والمواصالت .٢
  . طوير وتنمية الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل والمواصالتت .٣
  .المساهمة في حل مشكلة البطالة من خالل توفير فرص  عمل مؤقتة .٤

وير        .١  مبررات البرنامج  ام تط ل أم ف حائ ل والمواصالت يق وزارة النق م ل ر دائ ود مق دم وج ع
  .وتفعيل العمل بالوزارة

ارة بما يتالءم والهيكل التنظيمي للوزارة،      المقر الحالي ال يلبى احتياجات الوز      .٢
ي بعض اإلدارات     ب ف ى المكات وظفين عل ع الم ي توزي دس ف د تك ث يوج حي

د     ابق واح ي ط ة ف وظفي اإلدارة العام ود م دم وج دوائر، وع شتت " وال أي ت
 ". الموظفين

  . المقر الحالي ال يتسع لجميع اإلدارات العامة بالوزارة .٣
وف .٤ سمح بت الي ال ي ر الح ربط المق ة ل شبكات االلكتروني ة وال زة الحديث ير األجه

 .اإلدارات العامة بالوزارة يبعضها البعض لتسهيل انجاز العمل
ال يتوفر في المقر الحالي غرفة اجتماعات آبيرة تتسع لعدد آبير من موظفي            .٥

ر      صال عب ة االت يف، لغرف ب لألرش ان مناس د مك ذلك ال يوج وزارة، آ ال
 ."video conference"الكمبيوتر  

دمات       أهمية البرنامج  ضل الخ ديم أف ي تق ساهم ف ل والمواصالت سي وزارة النق م ل ر دائ وفير مق ت
 . للجمهور وتوفير بيئة مالئمة لموظفي وزارة النقل والمواصالت

رخيص    مكونات وعناصر البرنامج  دمات ت ا خ ددة منه دمات متع ور خ ل والمواصالت للجمه دم وزارة النق تق
سيارات،     المرآبات والسا  خ، باإلضافة   ..ئقين، والكراجات، والورش ومعارض ال إل

ك       ديم تل ل تق ن أج ة، وم ابر الحدودي ر المع صدير عب تيراد والت دمات االس ى خ إل
الخدمات، فإن الهيكل التنظيمي للوزارة يعكس تلبية هذه الخدمات من خالل الهيكل 

ا اإلدارة ال   ة، منه دة إدارات عام ى ع شتمل عل ذي ي ي ال رخيص، التنظيم ة للت عام
رق، واإلدارة     ى الط ل عل ة للنق ات، واإلدارة العام ة المرآب ة لهندس واإلدارة العام
ة، واإلدارة       ة والمالي شؤون اإلداري ة لل شاريع، واإلدارة العام رق والم ة للط العام

ة     سالمة المروري ة وال ة للهندس ة، واإلدارة العام شؤون الفني ة لل ل  . العام ن أج وم
ل          انجاز المهام الموآل   وزير ومكتب وآي ة لإلدارات العامة وباإلضافة إلى مكتب ال

وزارة،              ل ال وزير ووآي الوزارة والوآالء المساعدون والوحدات المساندة لمكتب ال
م               ى دائ وفير مبن ك من خالل ت البد من توفير البنية التحتية للعمل المؤسساتي، وذل

ر، ومما يزيد من أهمية للوزارة يلبي احتياجات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للجمهو



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٣٠

المشروع أن وزارة النقل والمواصالت تسعى نحو حوسبة الخدمات وصوًال للعمل 
تم تنظيم عمل                      ه ي ي من خالل ذا يتطلب وجود مبن بنظام الحكومة االلكترونية، وه

امج يتكون        . اإلدارات العامة وسهولة الربط االلكتروني فيما بينها       إن البرن ه ف وعلي
  : من مشروعين

ة   : شروع األولالم  زة بكلف اع غ الت بقط ل والمواص ي وزارة النق مبن
  . دوالر أمريكي   1,110,000قدرها

اني    ة        : المشروع الث ة بكلف ضفة الغربي ل والمواصالت بال ى وزارة النق مبن
  .  دوالر أمريكي1,500,000قدرها 

 
   دوالر أمريكي   2,610,000  تكلفة البرنامج 

  .خدمات من وزارة النقل والمواصالتموظفو ومتلقو ال  المستفيدون 

  مشروع بناء مؤسساتي متوسط المدى  ديمومة البرنامج 

  ال يوجد  مخاطر البرنامج 

سيساهم المشروع في توفير اإليجارات والتي تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية   الجدوى االقتصادية 
  .مبالغ طائلة

  ال يوجد آثار بيئية للمشروع  اآلثار البيئية 

في المرحلة األولى يعتبر مبنى وزارة النقل والمواصالت بالضفة الغربية أولوية   درجة األولوية
  . أولى ومن ثم المبني بقطاع غزة

  
  

  مبنى وزارة النقل والمواصالت بقطاع غزة: المشروع األول
  

  التفاصيل   البند

  مبنى وزارة النقل والمواصالت بقطاع غزة   اسم المشروع 

   شهور٣  ع مدة المشرو

   دوالر أمريكي   1,110,000  تكلفة المشروع  

 متر  ٣٨٠٠سيقام المبنى على أرض دائرة الترخيص بغزة، وتقدر مساحتها بـ             تفاصيل المشروع  
ى        ٨٧٠مربع، وسيتم بناء المبنى على مساحة قدرها         ع، ومكون المبن  متر مرب

ن  ث،  " م اني، دور ثال ي، دور أول، دور ث دروم، دور ارض عب ".  دور راب
  : وينقسم البرنامج إلى مرحلتين

  
مساحة  " البدروم، دور أرضى، دور أول    "  بناء ثالثة طوابق     :المرحلة األولى 

ة        ٢٦١٠ متر مربع، أي بمساحة إجمالية       ٨٧٠آل طابق    غ تكلف ع، يبل  متر مرب
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ع الواحد       ة              ٢٠٠المتر المرب ساحة اإلجمالي اء للم ة البن إن تكلف ه ف  دوالر، وعلي
در ب شاء   ٥٢٢ـ تق ضًا إن ى أي ة األول شمل المرحل ي، وت ف دوالر أمريك  أل

درها   ة ق ة بتكلف وار الخارجي سيارات واألس رات والطرق ومواقف ال  ٦٦المم
ـ             ى ب  ألف دوالر   ٥٨٨ألف دوالر، وبهذا تكون التكلفة اإلجمالية للمرحلة األول

  . وستخصص األدوار الحالية لإلدارة العامة للترخيص. أمريكي
  

ةالمرح ة الثاني اء األدوار : ل ع" بن ث، الراب اني، الثال ساحة " الث ى نفس الم عل
درها   ة ق سابقة، بتكلف ي٥٢٢ال ف دوالر أمريك ب  .  أل صها لمكت يتم تخصي وس

ة    ساعدون واإلدارات العام وآالء الم وزارة وال ل ال ب وآي وزير ومكت ال
  .بالوزارة

  
  

  
  

المواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا بناء وتطوير قدرات وزارة النقل و: البرنامج الثالث
  المعلومات  

  

  التفاصيل  البند

  بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات    اسم البرنامج

  قطاع غزة   الموقع

   ."الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة" مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نطاق البرنامج

  .ارساء القواعد األولى نحو االتجاه العمل بالحكومة االلكترونية .١  األهداف 
  .تطوير االجراءات والمعامالت والخدمات المقدمة من قبل الوزارة .٢
تالءم مع حجم العمل                    .٣ ا ي وزارة بم إنشاء وتحديث قواعد البيانات الخاصة بخدمات ال

  .وبما يحقق الشفافية
  .رخيص في المحافظات الشمالية و الجنوبيةتحقيق التواصل وربط دوائر الت .٤
  .دعم قطاع متلقى الخدمات من الوزارة وتسهيل طرق الحصول على الخدمات .٥
  .مواآبة التقدم العالمي في تبادل المعلومات عبر شبكات االنترنيت .٦
  .تطوير الصفحة االلكترونية الخاصة بالوزارة بما يتناسب مع أهداف الوزارة .٧

م وجود شبكات محوسبة  تربط بين دوائر  الترخيص في الضفة الغربية عد .١  مبررات البرنامج 
  .وقطاع غزة

  .عدم وجود شبكة تربط  اإلدارات والدوائر المختلفة بالوزارة مع بعضها البعض .٢
  .وجود نقص في عدد األجهزة والمعدات بالوزارة .٣
  .األنظمة المحوسبة المعمول بها في دوائر الترخيص" قدم" عدم حداثة  .٤
جاه الدولي نحو العمل بنظام الحكومة االلكترونية، وتبادل المعلومات عبر االت .٥

 .االنترنيت
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ة                .١  أهمية البرنامج  العمل على توفير شبكات محوسبة  تربط بين دوائر  الترخيص في الضفة الغربي
 . وقطاع غزة

ع بعضها  .٢ الوزارة م ة ب دوائر المختلف ربط  اإلدارات وال بكة ت وفير ش ى ت العمل عل
 . ضالبع

 .توفير األجهزة والمعدات بالوزارة الالزمة لتسيير العمل بالوزارة .٣
 .  تحديث األنظمة المحوسبة المعمول بها في دوائر الترخيص  .٤
ر     .٥ ات عب ادل المعلوم ة، وتب ة االلكتروني ام الحكوم ل بنظ و العم دولي نح اه ال االتج

 .االنترنيت
مكونات وعناصر 

  البرنامج 
يع تهدف إلى بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت  مشار٥يتكون البرنامج من 

  . في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

$التكلفة   المشروع   

 250,000 تطوير اإلجراءات اإلدارية لوزارة النقل والمواصالت

 1,237,000 حوسبة العمل في وزارة النقل والمواصالت

 250,000 إصدار رخص قيادة ممغنطة

قري الوزارة بالضفة وقطاع غزة من خالل الدائرة التلفزيونية ربط م
 Video conference" 25,000"المغلقة 

تصميم وبناء موقع الكتروني يستخدم تقنية " WAP"مشروع 
"WAP"  70,000  

  . دوالر أمريكي1,832,000  تكلفة البرنامج 

  .موظفي وزارة النقل والمواصالت  المستفيدون 
  .من وزارة النقل والمواصالتمتلقو الخدمات 

ة    ديمومة البرنامج  سلطة الوطني ي ال سات ف اء المؤس اع بن م قط ى دع دف إل سات يه اء مؤس شروع بن الم
وير           ل للتط شروع قاب ا أن الم وزارة، آم درات ال وير ق ز وتط م تعزي ن ث سطينية، وم الفل

  . للجمهوروالتعديل بما يتالءم مع الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصالت 
  ال يوجد  مخاطر البرنامج 

تطوير قدرات الوزارة وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة األمر الذي   الجدوى االقتصادية 
  . .سيعمل على رفع إيرادات الوزارة

  ال يوجد   اآلثار البيئية 

    درجة األولوية
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ل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا بناء وتطوير قدرات وزارة النق: البرنامج الثالث

  المعلومات  
  تطوير اإلجراءات اإلدارية لوزارة النقل والمواصالت: المشروع األول

  

  التفاصيل  البند

  تطوير اإلجراءات اإلدارية لوزارة النقل والمواصالت  اسم المشروع 

  .  شهر١٢  مدة المشروع 

  .  ألف دوالر٢٥٠  تكلفة المشروع  

وزارة    يل المشروع  تفاص راءات لل ل إج داد دلي شروع إع ضمن الم ع "Manual"يت ذلك لجمي وآ
ة،       ات ذات العالق وزارة والجه ة لل ات التابع الوزارة والهيئ ة ب اإلدارات العام

وزارة        MISووضع وثيقة مواصفات النظام      ع اإلدارات والوحدات في ال  لجمي
ث  ن حي ف العملي " م سية، وص شطة الرئي داف، األن ل األه م العم ات، حج

ة، أصحاب         الحالي، الرقابة والمتابعة والحوسبة واألرشفة، األوصاف الوظيفي
ات    يات، العملي ضعف والتوص وة وال اهر الق ة، مظ ة التحتي صلحة، البني الم

شارية متخصصة        "الواجب تعريفها  ذه من خالل شرآات است تم تنفي . ، بحيث ي
وز       ا    وهذا سيساهم في تطوير أداء اإلدارات العامة ب ل والمواصالت بم ارة النق

  . يتالءم مع أهداف الوزارة وخططها المستقبلية
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بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب : البرنامج الثالث
  وتكنولوجيا المعلومات  

  حوسبة العمل في وزارة النقل والمواصالت: المشروع الثاني
  

  التفاصيل  البند

  حوسبة العمل في وزارة النقل والمواصالت  اسم المشروع 

  . شهر١٢  مدة المشروع 

  .  دوالر أمريكي1,237,000  تكلفة المشروع  

زة                تفاصيل المشروع   شمل شراء األجه مشروع حوسبة العمل في وزارة النقل والمواصالت، وي
الوزارة     ذ   . والمعدات والبرامج وتوفير التدريب الالزم للموظفين ب ويتوقف تنفي

ه، ويتكون               هذا المشروع على المشروع األول، حيث أنه يتم استخدام مخرجات
  : المشروع من

  .  ألف دوالر٣٧١تطوير شبكة عامة للوزارة بتكلفة قدرها  .١
ة                .٢ ا ببعضها وتطوير النظام الحالي بتكلف رخيص وربطه تطوير شبكة الت

 . ألف دوالر أمريكي٣٣٠قدرها 
وزارة، و .٣ ي لل ع االلكترون وير الموق ة تط ادر اإلدارة العام دريب آ ت

 .  ألف دوالر أمريكي٩٠للحاسوب وتكنولوجي المعلومات بتكلفة قدرها 
ن       .٤ ق أم ل تحقي ن أج ات م ة المرآب ة لهندس االدارة العام ل ب وير العم تط

ى    سير عل ة ال يم حرآ اتهم وتنظ ى مرآب اظ عل واطنين والحف المة الم وس
ر       ى الط سير عل ي ت ات الت اءة المرآب ادة آف رق وزي ق  الط ع تحقي ق، م

ة   ى البيئ اظ عل ات والحف ص المرآب ات فح ى محط ة عل ة الدقيق الرقاب
وادث       دد الح ل ع سيارات وتقلي وادم ال ى ع سيطرة عل ة  . بال در تكلف وتق

 .  ألف دوالر أمريكي٣٨٠المشروع بـ 
تطوير عمل اإلدارة العامة للهندسة والسالمة المرورية من خالل تطوير            .٥

ة وذ    ات الجغرافي دة المعلوم ي     وح د ف ة يعتم ة عالي ام تقني اء نظ ك ببن ل
ل     ال تحلي ي مج رامج متخصصة ف ة وب ات ذآي دة بيان ى قاع اس عل األس

  .  ألف دوالر٦٦البيانات ومعالجة الرسوم وتقدر تكلفة المشروع بـ 

  
  : تطوير شبكة عامة للوزارة .١

  اإلجمالي بالدوالر   سعر الوحدة بالدوالر   العدد   الصنف 
  ١٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ٢  يةخادم ذو مواصفات عال

  ٦٠٠٠٠  ١٠٠٠  ٦٠  أجهزة حاسوب 
  ٥٠٠٠٠  -  -  حزم برمجية متنوعة 
Macintosh PC ٦٠٠٠  ٣٠٠٠  ٢  

  ١٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ٢٠  طابعة شبكة 
  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠  خادم متوسط األداء 

  ٥٠٠٠  ٥٠٠  ١٠  ماسحات رقمية 
  ٣٧١٠٠٠  اإلجمالى 
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  سلطة الترخيص . ٢

  مالحظات   االجمالى بالدوالر   دد الع  التكلفة بالدوالر   الصنف 
آل خادم يخدم احد   ١٠٠٠٠٠  ٢  ٥٠٠٠٠  خادم ذو مواصفات عالية 

  شطري الوطن 
Cisco Router  ٣٠٠٠٠  ٢٠  ١٥٠٠    
  . عدد دوائر السير  ١٠٠٠٠٠  ٢٠  ٥٠٠٠  خادم متوسط األداء 
    ٥٠٠٠٠  -  -  إعادة بناء البرنامج 

    ٥٠٠٠٠  -  -  تطبيقات وبرامج مرخصة 
  ٣٣٠٠٠٠  الى االجم

  
  : تطوير العمل باالدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ٣

ـ           ة ب صفحة االلكتروني ـ      ١٥٠٠٠تكلفة تطوير ال ادر ب دريب وتطوير الك  ألف  ٥٠ دوالر، وت
  :  ألف دوالر آما موضح بالجدول٢٥دوالر، وتجهيز قاعة تدريب لموظفي الوزارة بـ 

  
  اإلجمالى بالدوالر   الدوالر سعر الوحدة ب  العدد   الصنف 

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠  أجهزة حاسوب 
LCD Projector  ٤٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢  

  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ١  طاعبة شبكة 
  ٦٠٠٠  -  -  أثاث 

  ٢٥٠٠٠   اإلجمالى 
  

  : اإلدارة العامة لهندسة المرآبات. ٤
  

  اإلجمالى بالدوالر   سعر الوحدة بالدوالر   العدد   الصنف 
Platter  ١٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ٢  

Laser Color Printer  ١٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ٢  
  ٢٠٠٠٠  -  -  تطبيقات وحزم برمجية 

  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١  خادم ذو آفاءة عالية 
  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣  جهاز آمبيوتر محمول 

  ٦٦٠٠٠   اإلجمالى 
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بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا : البرنامج الثالث
  المعلومات  

  إصدار رخص قيادة ممغنطة : المشروع الثالث
  

  التفاصيل  البند

  .إصدار رخص قيادة ممغنطة  اسم المشروع 

  .تتوقف على توفر الدعم لشراء البطاقات الممغنطة  مدة المشروع 

   ألف دوالر٢٥٠  تكلفة المشروع  

ددها    تفاصيل المشروع   ة ع ادة ممغنط شروع إصدار رخص قي ضمن الم ف ر١٠٠يت . خصة أل
سلطة                  اطق ال ة في من سالمة المروري وسيساهم هذا المشروع في رفع درجة ال
ي             ة الت ر القانوني ات غي سطينية، من خالل الحد من وجود المرآب الوطنية الفل
ة في فحص                تسير على الطرق ، وسيعمل المشروع على توفير اآلليات الحديث

ع مستوى ال            ة    المرآبات على الطرق األمر الذي سيساهم في رف خدمات المقدم
ل   ام والنق ل الع ى الطرق والنق ل عل ال النق ي مج ور ف وزارة للجمه ل ال من قب

  . الخصوصي والنقل السياحي والنقل الجماعي
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بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا : البرنامج الثالث
  المعلومات  

لضفة والقطاع من خالل الدائرة التلفزيونية ربط مقري الوزارة با: المشروع الرابع
  . "Video conference"المغلقة 

  

  التفاصيل  البند

 ربط مقري الوزارة بالضفة وقطاع غزة من خالل الدائرة التلفزيونية المغلقة  اسم المشروع 
"Video conference"    

  . يتوقف على توفير الدعم لشراء األجهزة  مدة المشروع 

   ألف دوالر٢٥  ع  تكلفة المشرو

ة وقطاع غزة،                       تفاصيل المشروع   ضفة الغربي وزارة في ال ين مقري ال دام التواصل ب نظرًا النع
سطينية عن              اطق الفل بسبب الممارسات اإلسرائيلية ومنها اإلغالق وفصل المن
بعضها البعض، فإن وزارة النقل والمواصالت بحاجة إلى توفير االتصال عن           

دائرة التلفز    ى من                طريق ال ة األول ة للفئ د االجتماعات الدوري ة لعق ة المغلق يوني
ادل اآلراء ووجهات النظر                ى تب اج إل الوزارة، واالجتماعات للقضايا التي تحت

  . عبر النقاش والتحاور للوصول إلى إجماع واتفاق عليها
ي                        د ورشات العمل الت ه عق ذا النظام يمكن من خالل إن ه باإلضافة إلى ذلك ف

شارآ  ب الم ة        يتطل سلطة الوطني اطق ال ارج المن خاص خ ل أش ن قب ا م ة فيه
الفلسطينية، األمر الذي سيعمل على توفير الجهد والوقت المبذول في التنقل ما            

  .بين المناطق وسهولة انجاز مهام الوزارة
ة                    ة المغلق دائرة التلفزيوني وفير نظام ال ى ت اك حاجة إل ولتنفيذ هذا المشروع هن

  ".  بوصة٢٩" وجهازين تلفاز "ISDN" جهاز، وخطوط ٢عدد 
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بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا : البرنامج الثالث
  المعلومات  

 تصميم وبناء موقع الكتروني يستخدم "WAP"مشروع : المشروع الخامس
  "WAP"تقنية 

  

  التفاصيل  البند

  "WAP"وقع الكتروني يستخدم تقنية  تصميم وبناء م"WAP"مشروع   اسم المشروع 

   شهور٣  مدة المشروع 

   ألف دوالر٧٠  تكلفة المشروع  

ات               تفاصيل المشروع   ى بيان المشروع سيسمح للمستخدمين الذين لهم حق الدخول للنظام الوصول إل
رق والذت           ادث ط ت ح ة ارتكب ن مرآب ات ع الترخيص آبيان ة ب ددة خاص مح

ات خ       ثًال، أو بيان ة        بالفرار م ي تضمن صالحية سير مرآب اصة بالمواصفات الت
ذا             ة وهك ات هندسة المرآب ط      . هذه البيانات تكون متصلة بقاعدة بيان تم رب ذا ي وبه

ى الهواتف                 ة عل ة االنترنيت المحمول عدة إدارات عامة بالوزارة عن طريق خدم
ة   ة لهندس الدارة العام ة ل رق التابع ى الط سالمة عل ات ال ة دوري ة خاص النقال

رخيص، المر لطة الت ة، وس سالمة المروري ة وال ة للهندس ات، واإلدارة العام آب
  . وشرطة المرور

سعر الوحدة   العدد   الصنف 
  بالدوالر 

اإلجمالى 
  بالدوالر 

  ٥٠٠٠٠  -  -  تصميم وبناء النظام 

  ٥٠٠٠  ٥٠٠  ١٠ هواتف نقالة 
  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ٥  حاسوب محمول 

خدمة + خطوط اتصال محمولة 
  انترنيت 

٥٠٠٠  ٥٠٠  ١٠  

  ٧٠٠٠٠  اإلجمالى

  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٣٩

  
  إنشاء مرآز أبحاث النقل والمواصالت : البرنامج الرابع

  التفاصيل  البند

  انشاء مرآز أبحاث النقل والمواصالت   اسم البرنامج

  الضفة الغربية وقطاع غزة   الموقع

  . مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نطاق البرنامج

  .طاع النقل والمواصالت الفلسطينيتطوير وتعزيز أداء ق .١  األهداف 

ة          .٢ توفير المعلومات والبيانات واالحصائيات والتنبؤات حول المجاالت المختلف
  .لقطاع النقل والمواصالت

دول             .٣ فتح آفاق للتعاون والتكامل بين قطاع النقل والمواصالت في فلسطين وال
 .العربية واالسالمية

وير و    .٤ ي تط اص ف اع الخ شارآة القط ز م م وتعزي ل  دع اع النق ة قط تنمي
 .والمواصالت

ايير    .٥ ة للمع ل مطابق شاريع النق ي م ستخدمة ف واد الم ن أن الم د م التأآ
  .والمواصفات الدولية

ل            .١  مبررات البرنامج  ة للنق عدم توفر الدراسات واألبحاث التطويرية الخاصة بالقطاعات المختلف
  . والمواصالت

 والمواصالت للتطورات  عدم مواآبة المواصفات والمقاييس لدى قطاع النقل  .٢
 .العالمية

 .  عدم توفر مراآز لفحص المواد المستخدمة في مشاريع النقل .٣

صاد     .١  أهمية البرنامج  ي االقت ساهمته ف ع م ل والمواصالت ورف اع النق ستوى أداء قط ع م رف
 . الفلسطيني

اعداد الدراسات والمخططات والدراسات التطويرية الخاص بمجاالت قطاع           .٢
  . تالنقل والمواصال

 .تقدير االحتياجات المستقبلية لقطاع النقل والمواصالت من وسائط النقل .٣

ل     .٤ ة بالنق ة ذات العالق ات المختلف اييس للقطاع فات ومق د مواص تحدي
  . والمواصالت

 . إنشاء مشاريع النقل والمواصالت وفق المعايير والمواصفات الدولية .٥

  . اصالتدراسة امكانية التوسع والتطور في قطاع النقل والمو .٦

ع      .٧ الت م ل والمواص اع النق وير قط يات لتط راح توص دائل واقت ع ب وض
  .القطاعات األخرى
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ل    .٨ دمات نق وفير خ ي ت ام ف اع الع اع الخاص والقط ين القط شراآة ب ز ال تعزي
 .  فعالة وآمنة وبأسعار معقولة

ي   مكونات وعناصر البرنامج  ل والمواصالت ف ز أبحاث للنق شاء مرآ امج من ان ضفة يتكون البرن آل من ال
شاريع                    ة لم ذا المرآز في اعداد الدارسات المختلف الغربية وقطاع غزة، يختص ه
ع      ة برف ات الخاص ذلك الدراس ة، وآ تراتيجية والتطويري ل والمواصالت االس النق
فات          ع المواص ة، ووض سالمة المروري ق ال رق وتحقي ى الط ل عل اءة النق آف

ستخدمة       والمقاييس للمجاالت ذات العالقة بالنقل والمو      واد الم اصالت، وفحص الم
ل                      ة في شتى مجاالت النق ى اعداد األبحاث العلمي في انشاءات النقل، باإلضافة إل

 . التى تهدف إلى تطوير هذا القطاع ورفع أدائه لمواآبة التطورات العالمية
  500,000 دوالر أمريكي  تكلفة البرنامج 

ديات والجمعيات والقطاع الخاص ذو العالقة وزارة النقل والمواصالت، واالتحا  المستفيدون 
  .بالنقل والمواصالت

  تنموى   ديمومة البرنامج  

  -------  مخاطر البرنامج 

للمشروع أهمية اقتصادية آبيرة، حيث سيساعد البرنامج في تنفيذ برامج ومشاريع             الجدوى االقتصادية 
ساهم في وضع        النقل والمواصالت وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية، و       ذلك سي آ

التى " البري، البحري، الجوي" اقتراحات وبدائل لتطوير للقطاعات المختلفة للنقل 
  . تعتبر من الرآائز األساسية في ادارة عجلة االقتصاد

  ال يوجد   اآلثار البيئية 

  درجة ثانية  درجة األولوية

  
  : األولويات 

  
وفير موا   ى ت ل والمواصالت ال اج وزارة النق ل   تحت صوى للتموي ة ق شاريع ذات أولوي ل م ة لتموي ة طارئ زن

ل        اع النق ى قط لبية عل ار س ا آث ب عليه ذها يترت ى تنفي أخير ف يما وأن الت ام، الس ذا الع ذ ه والتنفي
  :٢٠٠٧-٢٠٠٦والجدول التالي يوضح المشاريع ذات األولوية للشروع فى تنفيذها خالل .والمواصالت

  
  .م

  الموقع  $فة التكل القطاع الفرعي  المشروع  

 التدعيم الطارئ لكاسر األمواج الجنوبي والغربي بمرفأ الصيادين  1
موانئ بحرية

 قطاع غزة ٥00,225

 قطاع غزة 138,000المطارات والنقل الجوىإعادة إنشاء السور والبوابات الرئيسية لمطار ياسر عرفات الدولي  2

 قطاع غزة 1,400,000 الجوىالمطارات والنقل FOKKER 50صيانة طائرة الفوآر  3

 قطاع غزة 1,145,000المطارات والنقل الجوى  ٢٠٠٧استئجار طائرتين لزوم نقل الحجاج لموسم الحج للعام   4
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 قطاع غزة 100,000المطارات والنقل الجوى  برامج تدريب وتأهيل الطواقم الجوية  5

لبريالنقل ا M40وضع إشارات إرشادية على الطريق اإلقليمي  6  الضفة وغزة 40,000 

 الضفة وغزة 1,462,000مأسسة الوزارة إنشاء مقرات في رام اهللا، نابلس، الخليل، خان يونس 7

 الضفة الغربية 1,500,000مأسسة الوزارة مبنى وزارة النقل والمواصالت بالضفة الغربية  8

9 
ربط مقري الوزارة بالضفة وقطاع غزة من خالل الدائرة 

 الضفة وغزة 25,000مأسسة الوزارة "Video conference"نية المغلقة التلفزيو

 5,965,000  المجموع الكلي بالدوالر 
 

  
  



  ٢٠١٠-٢٠٠٦برامج ومشاريع وزارة النقل والمواصالت 

 درجة األولوية الموقع $التكلفة  المشاريع البرامج القطاع

  النقل الداخلي 
4,773,500 

     

     ٢,940,000 تطوير قطاع النقل الداخلي : البرنامج األول  

 1  الضفة وغزة  2,500,000 صندوق لدعم متضرري قطاع النقل والمواصالت 1  

 2 الضفة وغزة  ١40,000 توريد دينومترات متحرآة ومتنقلة 2  

 3 الضفة وغزة  300,000 مشروع القبانات والموازين الخاص بالشاحنات على الطرق 3  

 تعزيز السالمة المرورية على الطرق : ج الثانىالبرنام  
1,224,500 

    

 1 الضفة وغزة  70,500 اعداد وتوريد مواد ونشرات توعية وارشاد مروري 1  

 4  الضفة وغزة  1,218,000  المرحلة األولى -ساحات تدريب سياقة للطلبة الجدد  2  

 2  قطاع غزة 545,000 تهدئة المرور في قطاع غزة  3  

     109,570,000  النقل البري 

     54,330,000 تأهيل شبكات الطرق بالضفة الغربية وقطاع غزة : البرنامج األول  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٣

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة   المشاريع  البرامج  القطاع 
 1 الضفة الغربية  51,000,000 " المرحلة األولى" تطوير شبكات الطرق بالضفة الغربية  1  

    
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ اعادة تأهيل طريق رام اهللا ـ نابلس الرئيسي

 2 الضفة الغربية 

    
 3 الضفة الغربية  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ إعادة تأهيل طريق طولكرم ـ الكفريات

    
 4 الضفة الغربية  ١١،٠٠٠،٠٠٠  أريحا الرئيسي –انشاء طريق الخليل 

     3,230,000 " األولىالمرحلة " تطوير شبكات الطرق بقطاع غزة  2  

    
 ١،٠٠٠،٠٠٠ اصالح واعادة تأهيل طريق تل السلطان برفح 

 3  قطاع غزة

    
 2  قطاع غزة ١،٢٠٠،٠٠٠ اعادة تطوير طريق حاجز التفاح ـ البحر 

    
 4  قطاع غزة ٣٣٠،٠٠٠ طريق صالح الدين معبر العودة برفح 

    
 ٧٠٠،٠٠٠ ٤الطريق الشرقي رقم 

 2  قطاع غزة

 2  الضفة وغزة  100,000 إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة لشبكات الطرق االلتفافية والدائرية 3  

     51,740,000 الربط االقليمي: البرنامج الثاني  

 1  غزة 51,700,000 "المرحلة األولى" إنشاء الطريق الساحلي  1  

 2  الضفة وغزة  M40 40,000وضع إشارات إرشادية على الطريق اإلقليمي  2  

 1  غزة 3,500,000 في قطاع غزة " خمس جسور " إعادة بناء  الجسور المدمرة : البرنامج الثالث  

     12,333,706  المطارات والنقل الجوي



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٤

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة   المشاريع  البرامج  القطاع 

  إعادة اعمار وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي   
9,488,706 

 قطاع غزة 

  
 
 

 1 قطاع غزة ١٣8,000 إعادة إنشاء السور والبوابات الرئيسية لمطار ياسر عرفات الدولي  1  

 1 قطاع غزة 2,910,655 إعادة إنشاء المدرج الرئيسي لمطار ياسر عرفات الدولي  2  

  3 
ل تزويد مطار ياسر عرفات الدولي بالمعدات واألجهزة الضرورية للتشغي

 2 قطاع غزة 6,440,051 ) المرحلة األولى(

    2,845,000 الدعم الطارئ للخطوط الجوية الفلسطينية   

 1 قطاع غزة FOKKER 50 1,400,000صيانة طائرة الفوآر  1  

 1 قطاع غزة 1,145,000  ٢٠٠٧استئجار طائرتين لزوم نقل الحجاج لموسم الحج للعام   2  

 1 قطاع غزة 100,000  الطواقم الجوية برامج تدريب وتأهيل 3  

 1 قطاع غزة 200,000 استكمال العمل على مبنى الطيران والخطوط الجوية الفلسطينية 4  

  الموانئ البحرية 
7,207,760 

     

  إعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين ـ بغزة : البرنامج األول 
5,852,160 

   قطاع غزة 

 1 قطاع غزة 225,500  األمواج الجنوبي والغربي بمرفأ الصيادين التدعيم الطارئ لكاسر 1  

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة  المشاريع  البرامج  القطاع 



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٥

 1  قطاع غزة 150,000 اعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لمرفأ الصيادين 2  

  3 
   الخرسانيةتقوية وتدعيم آاسر الموج الرئيسي باستخدام المجسمات

 2  قطاع غزة 871,000

 3 قطاع غزة Sheet Piles  1,990,000تبطين حوض المرفأ باستخدام  4  

 4 قطاع غزة 1,045,000  المرحلة األولى  والثانية –تعميق حوض المرفأ  5  

 5 قطاع غزة slipway "" 320,000" مشروع إنزال وسحب السفن  6  

 ٢ قطاع غزة 115,000 حوض مرفأ الصيادين معالجة التلوث البيئي في  7  

 5 قطاع غزة 650,000 توفير المعدات واألجهزة الالزمة لتشغيل مرفأ الصيد  8  

 3  قطاع غزة 485,660 تراآى رسو قوارب صيد األسماك داخل مرفأ الصيادين  9  

     1,125,000 الدعم الطارئ لمشروع ميناء غزة التجاري : البرنامج الثاني  

 1  قطاع غزة 125,000 إنشاء السور الخارجي لحرم ميناء غزة التجاري  1  

 2  قطاع غزة 1,000,000 تقييم الدراسات السابقة إلنشاء مشروع ميناء غزة التجاري  2  

 4  قطاع غزة 230,600 انشاء محطة انتاج أسماك الدنيس : البرنامج الثالث  

     27,700,000  النقل الدولي ـ المعابر الحدودية

     27,700,000  المرحلة األولى  –إعادة تأهيل وتطوير المعابر الحدودية : البرنامج األول  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٦

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة   المشاريع  البرامج  القطاع 

 1  قطاع غزة 1,500,000 تطوير معبر رفح  1  

 2  قطاع غزة 15,000,000 تطوير معبر المنطار  2  

 4  الضفة الغربية 10,000,000 "دامية" جسر األمير محمد  3  

 3  الضفة الغربية 1,200,000 معبر الكرامة  5  

     2,006,000  األرصاد الجوية الفلسطينية 

     2,006,000 تطوير األرصاد الجوية الفلسطينية : البرنامج األول  

  2 الضفة وغزة 750,000 ة تطوير األجهزة الخاصة بعمل األرصاد الجوي 1  

 4  الضفة وغزة 88,000 تطوير األرصاد الجوية في أريحا واألغوار   2  

 5  الضفة وغزة 168,000 تدريب وتأهيل آادر األرصاد الجوية  3  

 1  الضفة وغزة 700,000 بناء وإعادة تأهيل مباني األرصاد الجوية   4  

 3 الضفة وغزة 300,000 معدات األساسية تجهيز مقرات األرصاد الجوية بال 5  

     8,054,000 مأسسة وزارة النقل والمواصالت 

     3,112,000 بناء وتجهيز مقرات دوائر الترخيص بقطاع غزة والضفة الغربية: البرنامج األول  

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة   المشاريع  البرامج  القطاع 
 1  الضفة وغزة 1,462,000 هللا، نابلس، الخليل، غزة، خان يونسإنشاء مقرات في رام ا 1  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٧

  2 
" إنشاء مقرات في جنين، طولكرم، قلقيلية، بيت لحم، اريحا، أبو ديس 

 2  الضفة وغزة 1,650,000  ، سلفيت، رفح، دير البلح، بيت الهيا"بالقدس
     2,610,000 بناء وتجهيز مبنى وزارة  النقل والمواصالت : البرنامج الثاني  

  2 قطاع غزة 1,110,000 مبنى وزارة النقل والمواصالت بقطاع غزة  1  

 2 قطاع غزة 588,000 " البدروم، دور أرضى، دور أول" بناء ثالثة طوابق : المرحلة األولى   

 2  قطاع غزة 522,000 " الثاني، الثالث، الرابع" بناء األدوار : المرحلة الثانية   

 1 الضفة الغربية 1,500,000 نى وزارة النقل والمواصالت بالضفة الغربية مب 2  

  
بناء وتطوير قدرات وزارة النقل والمواصالت في مجال الحاسوب وتكنولوجيا : البرنامج الثالث

  المعلومات  
  

1,832,000     

 1  الضفة وغزة 250,000 تطوير اإلجراءات اإلدارية لوزارة النقل والمواصالت 1  

 2  الضفة وغزة 1,237,000 حوسبة العمل في وزارة النقل والمواصالت 2  

 3  الضفة وغزة 250,000 إصدار رخص قيادة ممغنطة 3  

  4 
ربط مقري الوزارة بالضفة وقطاع غزة من خالل الدائرة التلفزيونية المغلقة 

"Video conference" 25,000 1 الضفة وغزة  

 درجة األولوية  الموقع   التكلفة   شاريع الم البرامج  القطاع 

 4  الضفة وغزة WAP" 70,000"تصميم وبناء موقع الكتروني يستخدم تقنية " WAP"مشروع  5  



 الحتياجات الطارئة لدعم وتطوير قطاع النقل والمواصالت ا
 

١٤٨

 2  الضفة وغزة 500,000 إنشاء مرآز أبحاث النقل : البرنامج الرابع  

  بالدوالرالمجموع 
171,643,706 
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