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  ملخص تنفيذي
 إلى، ومحطة انجاز هامة تضاف النقل والمواصالت وزارةنقطة انطالق جديدة في مسيرة الوثيقة تشكل هذه 

لقد جاءت هذه الوثيقة لتحدد وبدقة الدور والمهام واألهداف الجديدة التي تبنتها الوزارة . انجازات الوزارة السابقة
ادر وال بد من التأكيد على أن ما جاء في هذه الوثيقة يمثل خالصة مشاركة ك. كجزء مكمل لرسالتها ورؤيتها الجديدة

  .الوزارة وممثلين عن الشركاء الرئيسيين للوزارة
يط االستراتيجي التي ولجنة التخطوزير والوكيل والوكالء المساعدين الاالستراتيجية المكون من فريق لقد عمل 

ر العديد من مدراء الدوائ إلى باإلضافةالوثيقة، في هذه تطوير  شكلها وكيل الوزارة للعمل على استحداث استراتيجية
مراجعة و ،رسم الرؤية المستقبليةعلى تطوير مكونات الخطة  وتحليل البيئة الداخلية للوزارة ومحاولة وواألقسام 

تحديد األهداف التنموية واالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها، انطالقا من  إلىالرسالة واألهداف العامة للوزارة وصوال 
  .والدور المستقبلي للوزارةاألولويات 

تغيير ، وهي خطوة متقدمة باتجاه التي تنجزها ذاتيا لوزارة النقل والمواصالتهذه الوثيقة اإلستراتيجية األولى  تعتبر
 . الهام البنيوي والتخطيطي والرقابي على هذا القطاع اإلشرافيمسار الوزارة باتجاه تعزيز الدور 

فة الوثائق والتقارير والخطط التشغيلية السابقة، لقد تضمنت المنهجية التي اتبعت في تطوير هذه الوثيقة مراجعة كا
مكثفة مع قيادة الوزارة ممثلة بالوزير والوكيل والوكالء المساعدين، وعدد من المدراء اجتماعات عمل وعلى 
عقدت بحضور ومشاركة  عصف ذهني مركزية ورشة إلى باإلضافةومع لجنة التخطيط االستراتيجي، . العامون

  . هذه الوثيقة إلىشخصا، ساهموا بفاعلية وبديناميكية عالية في الوصول  30أكثر من 
انجازات  ألهموملخص . ملخصا تنفيذيا للوثيقة، يحدد المعالم الرئيسة لتوجهات الوزارة المستقبليةتتضمن الوثيقة 

والرسالة واألهداف العامة والخاصة التي ستعمل الوزارة  الجديدة كما تشمل الوثيقة الرؤية. الوزارة منذ تأسيسها
  . في السنوات المقبلة على تحقيقها

أو مع الشركاء الصعيد الداخلي  كان على  إنالوزارة،  القيم والمبادئ الموجهة لعملاحتوت الوثيقة على أهم كما 
ء في القرار، شركاء في المسؤولية شركا: ا بجملة واحدة ذات تعبير كبير وهيهوالتي يمكن تلخيص. والمواطنين

هكذا ترى الوزارة نمط الثقافة والعالقة التي يجب أن تسود داخل الوزارة ومع الشركاء  .وشركاء في التنمية
  .والمواطنين على كافة المستويات

توافق عليها وهي الرؤية والرسالة الجديدة التي تم ال إلىعمل الوزارة المستقبلية، استنادا مجاالت الوثيقة كما حددت 
  . نظام نقل آمن ومتطور وصديق للبيئة، يلبي احتياجات المواطن ويسهم في التنمية المستدامة تطوير

وانطالقا من نتائج التحليل تم تحديد القضايا الحرجة . كما تضمنت تحليال مفصال للبيئة الداخلية والخارجية للوزارة
  . لفترة القادمة وكيفية التعامل معهاالتي من المتوقع أن تواجهها الوزارة خالل ا

سيتم العمل عليها خالل السنوات الثالث القادمة من خالل المشاريع والتدخالت واألنشطة التي كما حددت الوثيقة 
  .الموازنة المطلوبة النجازها إلى إضافة تطوير خطة عمل مفصلة،

 وإعداداف العامة والخاصة تتطلب جهودا كبيرة بعمق أن تحقيق الرسالة واألهداندرك في وزارة المواصالت إننا 
ولكننا نعاهد مواطنينا وشعبنا . إليها اكافيا على المستوى الداخلي لنتمكن من تحقيق القفزة النوعية التي نصبو



4 

 

 ومؤسساته الخاصة والعامة واألهلية على عمل كل الجهود الممكنة لنكون عند حسن ظن الجميع ولكي نتمكن من
  .نا بأعلى مهنية وكفاءة ممكنةيخدمة مواطن
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  المنهجية المتبعة
أداء  فاعلة ومؤثرة في تطويروسيلة إدارية  ، باعتبارهاعملية التخطيط االستراتيجيتنطلق الوزارة من فهمها الدقيق ل

ستجابة لتتمكن من االواألدوار التي عليها القيام بها، وأولوياتها  سالتهارورؤيتها تحديد ، ومساعدتها على وزارةال
 إلىللوصول  تعمل باتجاه تحقيق نفس األهداف كادرهاو الوزارةولضمان أن باستمرار،  للبيئة الخارجية المتغيرة

كما تؤمن الوزارة بأن عملية التخطيط االستراتيجي بذاتها تخلق حراكا . الرسالة التي وجدت الوزارة من أجل تحقيقها
حيث أن تحليل البيئة . للتواصل والتأمل والتفكير النقدي الداخلي وسيلة يشكل، وحوارا وجدال داخليا يتسم بالديناميكية

بال شك، في  و لنقاط القوة والتميز التي تصف الوزارة تسهم إضافة، وتحديد نقاط الضعف والثغرات القائمة الداخلية
  .ز والبناء عليهاتحديد االستراتيجيات المالئمة لمواجهة تلك الثغرات وكذلك تعزيز نقاط القوة والتمي

 إضافةاألولى التي يتم تطويرها بمشاركة فاعلة من قيادة الوزارة وكادرها الرئيس  اإلستراتيجيةتعتبر هذه الخطة 
ستسهم في تحسين فاعلية وكفاءة  اإلستراتيجيةهذه  إنومما ال شك فيه . ممثلين عن الشركاء الرئيسيين للوزارة إلى

  .حالة الفعل المنظم والمخطط إلىاالنتقال من حالة ردة الفعل ومهنية الوزارة ومساعدتها على 
  

  لماذا التخطيط االستراتيجي اآلن؟
تكتسب هذه العملية أهمية خاصة للوزارة، خاصة . لألهمية الكبيرة لعملية التخطيط االستراتيجي ألي مؤسسةإضافة 

 إجراء إلىفي ظل المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، وفي ظل سعي السلطة الوطنية الفلسطينية 
ات المواطن الفلسطيني، وتشكل تطويرا حقيقيا لفاعلية شاملة من شأنها أن تستجيب الحتياج إصالحيةوتطبيق سياسة 

 . وكفاءة ومهنية المؤسسات الحكومية، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات ونوعيتها

، وتحديث شبكة بأدائهاتعتبر الوزارة نفسها في ورشة عمل متواصلة، لتطوير أوضاعها الداخلية واالرتقاء 
دها وربطها ضمن شبكة واحدة، تؤمن سرعة تبادل المعلومات ودقتها بين وتوحي وأتمتتهاالعمل  وأنظمةاالتصاالت 

في المحافظات، وتحقق التواصل مع كافة المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الشرطة، والجمارك،  هاالوزارة ودوائر
، عبر للمواطنين أفضل، لتتمكن من تحقيق نقلة نوعية في عمل الوزارة، وتقديم خدمات . والضريبة والمحاكم

مالئمة تنسجم وتتناسب وتوجهات الوزارة الجديدة  إداريةهيكلية  وإيجادمواكبة التطور في قطاع التكنولوجيا، 
  .وتمكنها من تحقيق تلك النقلة النوعية المطلوبة

  
  مراحل عملية التخطيط االستراتيجي

  مرحلة التحضير واالستعداد: المرحلة األولى
الوثيقة، قد ارتكزت على منهجية  وإعدادها ولغاية تحضير تالتخطيط من بدايأن عملية إلى هنا  اإلشارةيجب 

بعض األشخاص الممثلين عن الجهات  إلى إضافةالمشاركة  الفاعلة من كافة المسؤولين والكادر الرئيس في الوزارة 
يد وتكليف شخص من وبعد االتفاق على البدء بعملية التخطيط االستراتيجي قامت الوزارة بتحد. الشريكة للوزارة
، بهدف تسهيل وتسريع عملية توفير كافة يق المكلف باالعداد والصياغةبين الوزارة والفر منسقاالوزارة ليكون 

  : وقد شملت مهامه ما يلي. الوثائق الالزمة لبدء العملية
  والصياغةاالعداد ق يفرالتي تم طلبها من قبل  تالمعلوما تحضير كافة المرجعيات واألدبيات ومصادر √
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  داخل الوزارة وخارجهاالالزمة تحديد وتنسيق االجتماعات  √

 تحديد الموارد والتسهيالت الالزمة لعملية التخطيط √

  تقسيم العمل على خطوات، وتحديد مواعيده الزمنية والقيام بالمراجعة الدورية للتنفيذ √

 العمل بفريق للوصول لالستنتاجات √

  
تطوير والداخلية والخارجية   الوزارةتقييم لبيئة البالتخطيط االستراتيجي والبدء مرحلة :  المرحلة الثانية

  واألهدافرسالة ال

) الموارد البشرية ( من النشاطات التي ساهمت في االستفادة من الخبرات الموجودة  الخطوة العديدشملت هذه 
  :واالستفادة أيضا من الوثائق ذات العالقة  حيث تم داخل الوزارة وخارجها،

 مراجعة الوثائق واألدبيات التي لها عالقة بعمل الوزارة  √

  . مجموعة من األسئلة الرئيسة لتوجيهها من خالل المقابالت للكادر الرئيس للوزارةتطوير  √
 إجراء مقابالت شبه منظمة ومطولة مع √

 وزير النقل والمواصالت 

 وكيل وزارة النقل والمواصالت 

 مستشاري الوزير والوزارة 

 لمساعدون والمدراء العامينالوكالء ا 

 مدراء الدوائر ورؤساء األقسام 

 الهيئات والسلطات الداعمة والشريكة ذات العالقة   

 النقابات والجمعيات واالتحادات والقطاع الخاص  

األخرى ذات العالقة في الجوار إقليميا  تإجراء مقارنات بين دور الوزارة وعملها مع الوزارا      √

 وعالميا

عقد ورشة عمل لبناء الخطة اإلستراتيجية في مدينة أريحا وذلك لمدة يومان ونصف وبمشاركة  √

شخص من بينهم الوزير والوكالء المساعدون والمدراء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء   30
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األقسام والمستشارين وممثلي النقابات واالتحادات ذوي العالقة وممثل عن شرطة المرور 

 .والبلديات

  :  وقد تميزت الورشة بااللتزام والمشاركة الفعالة من جميع الحضور وانبثق عنها  

  تلخيص وعرض أهم إنجازات الوزارة من بداية نشأتها  •
 )نقاط القوة والضعف( تحليل للبيئة الداخلية للوزارة  •

  تحديد القضايا الحرجة التي من المتوقع أن تواجهها الوزارة مستقبال •
 )الفرص والتهديدات واإلمكانيات المتاحة(الخارجية للوزارة تحليل للبيئة  •

  وتحسين بيئة العمل في المستقبل الوزارةطرح تصورات واقتراحات عملية لتحسين أداء  •
  عرض لنماذج وزارات مواصالت مختلفة  •
  تحليل للقضايا اإلستراتيجية المتعلقة بالوزارة وتحديدها •
  لك التي ستركز عليها في المستقبلتحديد مجاالت عمل الوزارة الحالية وت •
  وتطوير رسالة وقيم ومبادئ الوزارة مراجعة •
 تطوير األهداف العامة للوزارة •

  

  االستراتيجيات/الخاصة تطوير األهداف: المرحلة الثالثة

الوكيل  ، برئاسة االعداد والصياغةفريق لمتابعة العمل مع فريق مصغر من الوزارة  من خاللوهنا تم العمل 

  :لتطوير المكونات األخرى من الوثيقة وفي مقدمتها

 تطوير األهداف الخاصة واالستراتيجيات -

 تحديد المشاريع واألنشطة -

 تطوير خطة العمل والموازنة السنوية -

  
  كتابة الخطة من الفريق االستشاري: المرحلة الرابعة

لنتائج عمل الورشة ومالحظات لجنة التخطيط تضمنت هذه المرحلة كتابة وصياغة الخطة اإلستراتيجية وفقا 

  االستراتيجي

  عرض الخطة ونقاشها : المرحلة الخامسة
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  : وتضمنت هذه المرحلة

  للمراجعةالوزارة ب على الفئة العليامسودة الخطة عرض  
   طةخالالتعديالت النهائية على  وإجراء الوزارةب من الفئة العلياتلقي التغذية الراجعة من  
  رة للخطة بشكل نهائي ورسميتبني الوزا 
 نشر الخطة على الموقع االلكتروني وطباعة ملخص عنها ونشره 
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  انجازات الوزارة:  وزارة النقل والمواصالتلمحة تاريخية عن 
  :لمحة تاريخية

 ومنذ تأسيسها، حول، والمواصالتوزارة النقل  رسالة تمحورت، و1994عام وزارة النقل والمواصالت  تأسست
إحداث تكامل بين إلى جاهدة الوزارة  تسعو. فلسطين فيورسم سياسات قطاع النقل والمواصالت تطوير وتنظيم 

حيث يعتبر وجود . وتطوير البنية التحتية الالزمة لتنمية االقتصاد الفلسطيني ،والبحريالنقل البرى والجوى  وسائل
اسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، كونه يحقق الربط والتواصل بين كافة  الركيزة األس ,نظام نقل فلسطيني فعال

المناطق الفلسطينية والتجمعات السكانية، ويسهم  في تعزيز فرص التنمية واالستثمار، كما يسهل حركة الناس 
  . والبضائع والمعدات من وإلى فلسطين وبالتالي يختزل الزمن ويقلل الكلفة

النقل والمواصالت الفلسطيني نمواً ملحوظاً منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد أن عانى وقد شهد قطاع 
وعملت السلطة الوطنية الفلسطينية على . سنوات طويلة من اإلهمال الشديد بسبب االحتالل وسياساته التدميرية
مع دوره في التنمية االقتصادية، وذلك من تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لالرتقاء بهذا القطاع، بما يتناسب 

الوطنية  خالل إعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل والمواصالت القائمة والتي كان طولها قبل تشكل السلطة
 ،)كم 8310( بعد خمس سنوات من قيام السلطة 1999نهاية عام كم ،  والتي بلغت مع  4315حوالي  الفلسطينية

مليون دوالر  100جديدة مثل إنشاء وتجهيز مطار عرفات الدولي بتكلفة تفوق  واستحداث شبكات وآليات ربط
مليون دوالر،  30والعمل على إنشاء مبنى قرية الشحن الجوى عبر سلطة الطيران المدني بتكلفة تصل إلى 

 77مة الضرورية إلنشاء المرحلة األولى من ميناء غزة البحري بقي والخطط والتصاميم وإنجاز جميع الدراسات
باإلضافة إلى تصميم الطريق . عبر سلطة الموانئ البحرية 2000مليون دوالر والشروع في تنفيذه في يوليو 

كذلك تم إنشاء ميناء الصيد بكلفة تقدر بعشرة . الرئيس الرابط لمدن وقرى الضفة الغربية من جنين وحتى الخليل
ارتفاع مساهمة قطاع النقل والمواصالت في إجمالي ونجم عن ذلك .مليون دوالر لخدمة وسائط اإلبحار المحلية

جديدة حيث سجل ارتفاعاً في معدله في ، إضافة إلى استيعاب قوى عاملة %4الناتج المحلي حيث بلغت نسبته 
مقارنة مع  يوم،  24.4األخرى و بلغ معدل أيام العمل الشهرية   االقتصاديةالقطاعات بالمقارنة مع  2000العام 
  . يوم لمجموع القطاعات االقتصادية من نفس العام 22.7

ولكن قطاع النقل والمواصالت كغيره من القطاعات االقتصادية والخدماتية ما لبث وأن شهد تدهوراً حاداً وتكبد 
جهة ضد خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة تقدر   بماليين الدوالرات وذلك نتيجة الممارسات اإلسرائيلية المو

ي ا  اإلغالق والحصار  البري والجووحتى تاريخه، ومنه  29/9/2000الشعب الفلسطيني واقتصاده  الوطني منذ 
مجاورة، وتدمير والبحري وتعطيل حركة األفراد والبضائع بين شطري الوطن ومع إسرائيل والدول العربية ال

أدى إلى انخفاض  مساهمة قطاع النقل األمر الذي .  الطرق والميناء والمطار منشآت ومرافق شبكات
مليون  115حيث بلغت قيمة التراجع السنوي أكثر من %   58والمواصالت في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  .دوالر أمريكي
وانطالقا من هذا الوضع ومن التطورات المتسارعة حددت الوزارة رسالتها السابقة، والتي جاءت طموحة،  

يسهم في دفع  ،قل والمواصالت وصوال إلى نظام نقل متكامل متعدد األنماط والوسائطنهوض بصناعة النبال
في مجال نقل األفراد أو البضائع لقطاعات النقل البري  ،عجلة االقتصاد الفلسطيني، ويقدم أفضل الخدمات
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لمهمات في إطار تكاملي شامل لجميع ا ،والبحري والجوي، وذلك من خالل أداء الدور المتخصص للوزارة
والمسؤوليات المنوطة بهذه القطاعات، وارتباطها بباقي القطاعات التي تشكل العصب الرئيسي لحركة االقتصاد 
 ،الوطني، بأعلى درجات التنسيق والتعاون على جميع المستويات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية

  .صة وتشجيع االستثمار في مجال النقل بكافة أشكالهوخلق المناخات االستثمارية المالئمة واعتماد نظام الخصخ
  :ومن أهمها. تلك الرسالةتحقيق  إلىوقد حددت الوزارة مجموعة من األهداف العامة التي تمكنها من الوصول 

 . رفع مساهمة قطاع النقل والمواصالت في االقتصاد الفلسطيني و في إيرادات السلطة .1

احتياجات المرحلة الراهنة ويخدم متطلبات تنميتها على المدى  تحسين نظام النقل القائم بما يلبى .2
 . الطويل

 . النهوض باألمان والسالمة المرورية على الطرق  .3

 .تحسين وتطوير أنظمة المرور والخدمة على الطرق .4

 . والدولي اإلقليميالوطني ودراسة  آليات وفرص الربط  .5

 . العمل على تطوير خطط ودراسات لربط جميع محافظات الوطن خاصة المحافظات الشمالية بالجنوبية .6

 . المتتاليةاإلسرائيلية  االعتداءاتفي قطاع النقل والمواصالت جراء ما دمر  الشروع في إعادة إعمار .7

بنى قطاع النقل توفير  من خالل المحلي واألجنبي للمستثمر العمل على تهيئة المناخ اإلستثماري  .8
 . والمواصالت  المؤسساتية والتحتية 

تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النقل والمواصالت والقطاع الخاص والمنظمات األهلية  .9
 . ومؤسسات المجتمع المدني  ذات العالقة للنهوض بقطاع النقل والمواصالت

على الطرق واطالق المجلس  ريةبرامج التوعية الخاصة باألمان والسالمة المرو إعداد وتطوير .10
 . االعلى لالسالمة المرورية

 
قيام الوزارة بالتعاون مع شركاءها وبالتنسيق معهم على  إلىطلقت الرسالة السابقة من فلسفة وتوجه يستند نا

ومن خالل عملية التخطيط الحالية تبنت الوزارة فلسفة ونهجا مغايرا يعتمد على . توفير وتقديم الخدمات مباشرة
عمل الوزارة ودورها يرتكز على التخطيط والمراقبة واألشراف على تقديم الخدمات لضمان نوعية  أساسأن 

فعلى سبيل المثال ترى الوزارة في . متميزة من الخدمات، تاركة تقديم الخدمات للقطاع الخاص أو لهيئات جديدة
ل الوزارة، يجب أن يكون من الجديدة أن الترخيص، والذي يشكل الجزء الرئيس من عم اإلستراتيجيةخطتها 

متطورة، يحكمها قانون وتقوم تكنولوجية مجهزة بتقنيات  ، تكون"سلطة الترخيص"، تسمى سلطة مستقلةمسؤولية 
 ،ووزارة الداخلية ،ودوائر السير ،والشرطة ،ربط الترخيص مع المحاكم كما يجب. والتنظيمي التنفيذيبدورها 

  .عالقةكل الجهات األخرى ذات الومع 
  :، وهي جسم تنظيمي تتولى القيام باألمور التالية"هيئة النقل العام"كما يتم تشكيل جسم جديد هو 

 المسوحات الالزمة لقطاع النقل العام الحالي في فلسطين إجراء •

 الدراسات التحليلية الفنية واالقتصادية الالزمة لتحسين كفاءة وتطوير خدمات النقل العام   إعداد •
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 الفنية لوسائط ووسائل النقل العام  وضع المواصفات •

 والشركات في مجاالت النقل العام لألفرادالتراخيص الالزمة  إصدار •

 الخاصة في كل ما يتعلق بقطاع النقل العام  االحتياجاتتلبية متطلبات ذوي  •

 تنفيذ السياسات العامة للنقل العام •

 اعتماد الشركات الخاصة والمتخصصة بنقل الركاب والبضائع •

  
تحالف من الوزارات  يكون من مسؤولية أنالدور يجب هذا  إنأما في مجال السالمة المرورية فترى الوزارة 

  الخ.. والنقابات المحلية العامة ووزارة التعليم األشغالوزارة الحكم المحلي ووزارة : المعنية، مثل
  

ديدة التي سوف تتبناها الوزارة ومع المفهوم وبالتالي فان الهيكلية الجديدة للوزارة يجب أن تنسجم مع األدوار الج
السياسات والتشريعات والتعليمات ولعب دور الرقابة  إصدارالجديد  لوزارة النقل والمواصالت المركز حول 

  .وإخراج باقي المهام وضمها تحت هيئات شبه مستقلة ،واإلشراف
  
  
  انجازات الوزارة أهم من

  :من االنجازات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها بعض نورد هنا 
 المعابر قبل إعادة إسرائيل كامل سيطرتها عليها، عمل أداء ملحوظ في تطور حدث :تنظيم حركة المعابر 

 عن والمعدات، وقد أسفرت للمركبات الفني والفحص الحركة ورصد وتسجيل المعابر حركة تنظيم تم حيث

 عام شيكل 10,747,509 ارتفعت اإليرادات من فقد.  % ٩٢ بنسبة الوزارة إيرادات في نمو حدوث

 النقل قطاع مساهمة ارتفاع أيضاً ذلك عن ونجم . 2004عام  في شيكل 132,826,643 ، إلى ١٩٩٤

 .  %٤ نسبته بلغت المحلي، حيث الناتج إجمالي والمواصالت من

استجابة للظروف االقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن  :تخفيض رسوم الترخيص والفحص الفني 
 من خالل المشرع ستمرار االحتالل والقمع والحصار الظالم، فقد قامت الوزارةاالفلسطيني بسبب 

بتخفيض رسوم الترخيص والفحص الفني وأجرة رخص تشغيل المركبات العمومية، وكذلك إعفاء 
كما . اكمة عليهم بسبب الوضع االقتصادي في السنوات السابقةمن المديونية المتر% 50المواطنين من 

إعفاء جميع مواطنين قطاع غزة من الرسوم لقاء خدمات ب ومة بموجب قرارات سيادة الرئيسقامت الحك
 الذيالوزارة و ذلك دعما لصمودهم أمام الحصار و اإلغالق واألوضاع التي ترتبت على االنقالب 

  .حصل في القطاع
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تم العمل على تخفيض رسوم الفحوصات الطبية من خالل العمل  :رسوم الفحص الطبيتخفيض  
وكذلك تم االتفاق مع  ،لمنع حوادث الطرق ،المشترك ما بين سلطة الترخيص ومسئولي المؤسسة الطبية

على آليات وإجراءات واضحة للتسهيل على المواطنين لجميع الفحوصات المطلوبة من  ،المؤسسة الطبية
  .سلطة الترخيصقبل 

وضاع وخدمات المركبات العمومية وشبكات النقل والمواصالت أ وبهدف تحسين :مركبات جديدة إدخال 
على تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني  ،بموجب قرارات وإجراءات وزارية ،تم العملفقد  ،في فلسطين

عمول بها في وزارة النقل النظم والقواعد الفنية الم وفق ،على إدخال مركبات وحافالت حديثة للوطن
و يجري اآلن بالتعاون مع البنك الدولي إعداد دراسة إلعادة هيكلة و تجميع شركات . والمواصالت

 علىو كذلك عملت الوزارة . الحافالت بما يضمن توسيع خدماتها و تطويرها لتغطي الريف الفلسطيني
  . الة التنمية األمريكيةتحديث و تطوير تجهيزاتها الحاسوبية من خالل التعاون مع وك

وعلى الصعيد الدولي تشارك الوزارة في أنشطة و برامج مجلس وزراء النقل  :المشاركة في المؤتمرات 
بأنشطة اللجنة االقتصادية و االجتماعية للشرق األدنى التابعة لألمم  وكذلك ،العرب بالجامعة العربية

 ويشارك حيث شارك ،)اليوروميد( ورومتوسطيةو برامج النقل و المواصالت األ )االسكوا( المتحدة
وزير النقل و المواصالت و وكيل الوزارة و عدد من كوادرها في عدد من المؤتمرات اإلقليمية و 

 .  للتأكيد على الدور المحوري لفلسطين في الربط بين القارات الثالثة ،الدولية

بالبنية التحتية واالقتصادية والتنموية واإلقليمية ورفعه  خاصةإنجاز عدة تقارير  :والدراسات التقارير 
مثل الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة االشغال العامة (للجهات المختصة 

و المشاركة قي جلسات مجلس التنظيم األعلى واللجان اإلقليمية للتنظيم ) وزارة التخطيطواالسكان و
إنجاز دراسة شاملة ومفصلة عن كما تم . ,المواطنيين والمستثمرين بشكل يومي معامالتوالبناء وإنجاز 

لباصات والتأجير، وخطوط السرفيس الخطوط، ومكاتب التكسي، وشركات ا: واقع قطاع النقل من حيث
 .يتم رسم السياسات واليات العمل على ضوء المعطيات واالحتياجاتحيث 

ربط شرطة المرور بدوائر السير  بشبكة الكترونية من أجل تم  :وشرطة المرور الترخيصربط دوائر  
وتحقيق تنظيم أفضل لحركة السير في  ،القضاء على عمليات التزوير وظاهرة السيارات غير القانونية

من خالل توفير جميع المعلومات الالزمة حول المركبات والسائقين لتكون في متناول شرطة  ،البالد
  .عال المرور بشكل سهل وسريع وف

تم إصدار التسعيرة الجديدة لكافة الخطوط سواء كان ذلك في التكسي العمومي  :جديدة ة مواصالتتسعير 
. أو الحافالت العمومية، وتم التعديل على بعض الخطوط بناء على توصيات لجان السير في المحافظات

  .وتم توزيعها على المحافظات والنقابات ومديريات الشرطة
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تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتنظيم حركة السير وتصويب أوضاع العديد من  :تنظيمية إجراءات 
شركات ومكاتب السفريات الخاصة، وشركات تأجير المركبات، والفئات ومنها حافالت نقل الطالب، 

  .الباصات وتوجيه إنذار لجميع المخالفين وربط عملية تجديد الترخيص بتصويب أوضاعها
تنظيم العمل بالمجمعات البلدية للمدن الفلسطينية بالتعاون مع المحافظين والمجالس  :المجمعات البلدية 

  . ووزارة الحكم المحلي البلدية
توحيد اإلجراءات المتبعة في ترخيص وتم تنظيم العمل في دوائر الترخيص  :اإلجراءاتتوحيد  

  .المركبات

نزاهة في الخدمات التي تقدمها الوزارة تحقيق الشفافية والبمبدأ عمال  :تعزيز الشفافية والرقابة 
تم تفعيل عملية الرقابة الذاتية على إجراءات  ،وعمال بمبدأ المحاسبة وضمان تحقيق العدالة ،للمواطنين

شكلت لجنة  كما .وذلك عن طريق اعتماد لجنة فرعية لالمتحانات النظرية ،االمتحانات العملية والنظرية
انات العملية بصوره عشوائية ومباشرة للتأكد من عمل فاحصي من ثالثة فاحصين إلعادة االمتح

 .في هذا المجالوزيادة النزاهة والشفافية  ،السائقين

تسجيل المركبات  استيراد و فحص و إصدار العديد من األوامر الفنية التي تنظم عمليات :تعليمات فنية 
بما يتالءم مع تعليمات  ،ين جودة األداءبكافة أنواعها وفئاتها وإجراء التغييرات الفنية الالزمة لتحس

  .وحاجة فلسطين وبيئتها. المنتج
 و .ومستعملهتم إنجاز رخص استيراد مركبات مستعمله وقطع غيار جديدة   :رخص استيراد إصدار 

استيراد قطع غيار  رخص استيراد مركبات مستعملة و رخص استيراد مركبات جديدة و منح رخص
  .رخص استيراد معدات هندسيةغيار مستعمله ودة ورخص استيراد قطع جدي

وعلى . تم توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكالت تعاون مع كل من تونس وتركيا وسوريا :جديدة اتفاقيات 
من  ،توقيع اتفاقية مع هيئة الدفاع المدني بخصوص تأهيل سائقي مركبات اإلطفاءتم  المستوى المحلي

شهادات واعتمادها من سلطة الترخيص لمنح الرخص لسياقة وإصدار ال ،خالل الدورة المتخصصة بذلك
تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمل يتم بموجبها نقل مسؤولية المعاهد االستكمالية لوزارة كما . مركبة إطفاء

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة و مذكرة تفاهم مع جامغة  العمل
  .امعة النجاحبيرزيت و أخرى مع ج

تم وضع آليات جديدة إلعادة تصدير المركبات والمعدات الهندسية للحد من  :عمل جديدةوآليات قواعد  
في و المكوس لجمارك مع وزارة االقتصاد الوطني واالدارة العامة ل بالتنسيقوذلك عمليات التزوير 

رسوم  بالتنسيق مع وزارة الشؤون تم تحديد آليات إعفاء مركبات المعاقين من الكما  .وزارة المالية
 .و مجلس الوزراءاالجتماعية 

تم بدأ العمل بنظام التأجير التمويلي للمركبات المعتمدة من سوق رأس المال   :نظام التأجير التمويلي 
 . الفلسطيني
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،  ملف الطرق الفلسطينيو GISتم تهيئة قاعدة البيانات الكاملة والتي تشمل وحدة ال  :قاعدة البيانات 
، قطع األراضي ومواقعها ، المعابر سكك الحديدية ومساراتها وممراتهاالكاتوجرافي ، الطرق البرية، ال

 .مشاريع الربط اإلقليمي ، التجمعات السكانية والملفات الكونتورية

المعايير والمواصفات المتعلقة بالسالمة المرورية لمحطات الوقود والغاز  تم تطوير :السالمة المرورية 
ومكاتب التكسي وتأجير السيارات ومعارض السيارات ومدارس السياقة ومواقف السيارات والحرف 

 .ومراكز فحص المركبات, المتعلقة بالمركبات

من أجل التأكد من توفر  ،لماضيةخالل األشهر  ا ،الكشف الميدانيتكثيف عمليات تم  :الكشف الميداني 
شركات محطات الوقود، و مكاتب التكسي، و:  مثل  شروط السالمة المرورية على عدد من المواقع

   .سياقةالمدارس و  محطاتوال ،سياراتال معارض وتأجير 
  .و الحرف بأنواعها 

 ودائرة ترخيص طوباس محافظة القدس/ تجهيز دائرة ترخيص أبو ديس  :الترخيصدوائر تطوير  
باألثاث والتجهيزات واألدوات المكتبية واستكمال توزيع أجهزة الحاسوب والطابعات واألجهزة المكتبية 

كذلك تم استئجار مبنى لمجمع الترخيص في كل من رام اهللا و نابلس  على جميع دوائر الترخيص 
  .ويجري العمل بالمثل للخليل

لالختناقات المرورية وازدحام شبكات النقل والمواصالت، اتخذت الوزارة تخفيفاً  :المركبات إدخالتنظيم  
إجراءات للحد من تدفق المركبات من إسرائيل إلى المحافظات الفلسطينية، وذلك بوضع معايير فنية 
تتعلق بالجودة والكفاءة وسنة اإلنتاج، تحددها الوزارة، وذلك منعاً إلغراق السوق الفلسطيني بمركبات 

وفى هذا المضمار تقوم الوزارة  بالتنسيق المستمر مع الجهات . ت يلفظها السوق اإلسرائيليوحافال
ووزارة المالية والمعابر واألجهزة األمنية وزارة االقتصاد المعنية عبر لجان رسمية مثل الشرطة 
 .أألداءوالجمعيات والنقابات ذات العالقة لتطوير 

تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الشرطة واألجهزة األمنية بالقضاء  :التصدي للمركبات غير القانونية 
علي ظاهرة المركبات غير القانونية التي أصبحت أكبر خطر أمنى على المواطن وتشكل عامالً رئيساً 

 .لتدمير االقتصاد الفلسطيني

المواصالت في تحسيناً ألوضاع وخدمات المركبات العمومية وشبكات النقل و :تشجيع القطاع الخاص 
فلسطين تم العمل بموجب قرارات وإجراءات وزارية على تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على إدخال 
مركبات وحافالت حديثة للوطن وحسب النظم والقواعد الفنية المعمول بها في وزارة النقل 

 . والمواصالت

ور بتكثيف دوريات السالمة على تقوم الوزارة وبالتعاون مع شرطة المر :دوريات السالمة على الطرق 
الطرق، وهي تابعة لوزارة النقل والمواصالت، بمهامها يرافقها مهندسون وفاحصون يمثلون الوزارة، 

 . شر في كافة محافظات الوطن، وتعمل بفاعلية لوقف عمل المركبات المخالفةتوتن



15 

 

اصة دوائر الترخيص في يجري  العمل على حوسبة الوزارة ومرافقها خ :حوسبة الوزارة والمرافق 
المحافظات الشمالية أخذاً بمبدأ الحكومة االلكترونية لتقديم أسرع وأفضل خدمات للمواطن الفلسطيني 
وبأقل جهد ممكن عبر شبكة اتصال إلكترونية تستحدثها الوزارة حالياً وستقوم في القريب العاجل 

م السيطرة على حركة النقل والمرور في رخص ممغنطة للقيادة بموجبها ستستطيع الوزارة إحكا بإصدار
وفى هذا التوجه طبقت . الوطنيفلسطين حفاظاً على أمن المواطن وسالمته ودفعاً لعجلة االقتصاد 

في  ترخيصالوزارة مبدأ الالمركزية في اإلدارة وذلك تخفيفاً على كاهل المواطن حيث تقوم كل دائرة 
متطلبات ترخيص وفحص المركبات كٌل في محافظته دون  محافظات الوطن شماله وجنوبه بالقيام بكافة
 .  الحاجة إلى الرجوع إلى الوزارة المركزية

اتخذت الوزارة مجموعة  إجراءات حديثة لتنظيم مهنة تعليم السياقة   :تنظيم مهنة تعليم السياقة 
معيات أصحاب وممارستها وفقاً لمعايير وأسس مستقاة من الدول المتطورة، ومن خالل االشتراك مع ج

مدارس السياقة تطبيقاً لمبدأ المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن أبرز هذه اإلجراءات 
تنظيم اختبار قدرات للمتقدمين لدورة مدربي السياقة لمحافظات غزة بهدف تأهيلهم وتطوير قدراتهم 

 فيوتساعد الوزارة . حص العمليوكذلك البدء في إعداد منهج موحد لتعليم اإلشارات والف. التدريبية
فقد فتحت الباب أمام ترخيص مدراس , مهنة تعليم السياقة بين المدارس والمعاهد فيتشجيع التنافس 

الحسبان العرض والطلب وحاجة السوق ودرجة التشبع حيث  فيومعاهد جديدة وفق معايير فنية آخذة 
مدرسة ومعهد يتم اإلشراف عليها  250قرابة  الوطن فيهذا المجال ببلغ مجموع عدد المدارس العاملة 

وقد طورت الوزارة آلية توزيع حصص المدارس آخذه . والتنسيق معها عبر جمعيات نقابية مختصة
ذلك كادر التدريب وعدد المركبات  فيمعهد بما / كل مدرسة فياالعتبار  القدرات اللوجستية المتوفرة ب

  . مج محوسب لضبط آلية التوزيع والرقابة عليهمالمتوفرة، وتستخدم الوزارة حالياً برنا

تقوم اإلدارة العامة للشؤون الفنية بإعداد المواصفات القياسية   :المواصفات القياسية الفلسطينية 
وقطع الغيار مع التركيز على مواصفات السالمة واألمان وحماية  المركباتالفلسطينية في مجال 

الفحص المخصصة لذلك، والتعاون مع أجهزة القياس العربية  المستهلك وتطوير الفحص الفني بمراكز
وعمل دراسات لمشروع الوقود البديل للمركبات وإمكانية . بخصوص المواصفات المحلية واألوروبية 

، (CNG)والغاز المضغوط  (LPG)للغاز الطبيعي المسال   الفلسطينيةتطبيقه محلياً بحسب المواصفات 
لوضع المواصفات الخاصة للحد من التلوث البيئي للمركبات بسبب احتراق والتعاون مع سلطة البيئة 

الوقود، وتحديد مواصفات النقل للمركبات على الطريق حسب الرخصة الممنوحة للمركبة، وضبط العمل 
  . على المعابر الفلسطينية فيما يتعلق بإدخال المركبات حسب المواصفات المعمول بها

م بالعديد من األنشطة اإلرشادية والتوجيهية استهدفت شرائح اجتماعية وعمرية القيا  :اإلرشاد والتوجيه 
ومن ابرز هذه األنشطة إنتاج وإعداد وتقديم برنامج إذاعي إرشادي يتم بثه اآلن في صوت , مختلفة

ونشر معلومات ارشادية وتوعوية على موقع  فلسطين واالتفاق مع نفس اإلذاعة على إنتاج برامج أخرى
 . رة االلكترونيالوزا
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  2008ولغاية  1995ملخص بأهم انجازات الوزارة  منذ 

  

 االنجازات المجال

التطوير المؤسسي وبناء
  القدرات

  االولى وضع هيكلية وزارة النقل والمواصالت 

 في الوزارة ودوائر السير  ة اجراءات الترخيصبحوس 

 بناء منظومة الحاسوب في األرصاد الجوية 
 المواصالت من خالل منظومة المعلومات مع وزارة) الشرطة(الداخلية ربط وزارة  

 وتسكين الكادر بموجبه للوزارةالموسع اعتماد الهيكل التنظيمي  

 البدء بأتمتة وزارة النقل والعمل بمبدأ حاسوب لكل موظف 

 بالتعاون مع جامعة بيرزيت و اجراءات الترخيص تحديث أنظمة المعلومات 

 2011 – 2009وضع الخطة اإلستراتيجية  للوزارة للسنوات  

 واالبتعاث للخارج والمشاركة الدولية تدريب الكادر البشري 

 للمواصفات بالضفة الغربية إنشاء المراكز الهندسية 

 إنشاء مراكز جديدة لفحص المركبات لغرض الترخيص 
 فصل بعض الدوائر التخصصية خارج الوزارة 
 ي للوزارةإدخال البعد الجندر 

 مدير دائرة سير  أولتفعيل جندرة العمل النسوي وتعيين  

  تطوير الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارةالبدء في  
تنظيم قطاع النقل

  والمواصالت
 العمومي  تاجير األرقامتأسيس نظام  

 تلوين و تمييز السيارات العمومي  

 )2000لسنة  5 قانون رقم( إعداد قانون المرور الفلسطيني و إقراره  

 مجلس الوزراء إلىورفعه 2000لعام  5القانون رقم  تحديثات االنتهاء من إعداد 
 استبدال لوحات ترخيص المركبات 

 انجاز رخص فلسطينية للمركبات  ورخص شخصية وتوسيم ما يتعلق بها فلسطينيا 

 ركات الباصاتدور شتطوير نظام تأجير األرقام العمومي وتفعيل  

 لوحات المركبات الحكوميةإعادة استخدام  

 تنظيم قطاع النقل الحكومي وتطوير مراقبته 

 تإصدار دليل خدمات الجمهور لوزارة النقل والمواصال 

  انشاء موقع الوزارة االلكتروني على شبكة المعلومات 
  تشغيل دوريات السالمة على الطرق وتطوير آليات السالمة على الطرق   السالمة على الطرق
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 إشراك القطاع الخاص بعمليات األتمتة   القطاع الخاصالعالقة مع

 تبني فكرة تطبيق نظام الخصخصة 

 فلسطينيةسيارات فتح وكاالت  

  اعتماد مستوردين فلسطينيين للسيارات المستعملة  

 االنفتاح والتعاون الدولي  العالقات الخارجية

 المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية 

 اتفاقيات دولية للنقلتوقيع  

 توقيع اتفاقية الطرق الدولية لدول المشرق العربي 

 توقيع اتفاقية السكك الحديدية لدول المشرق العربي 

 توقيع اتفاقية تحرير النقل الجوي 

 توقيع اتفاقية النقل متعدد الوسائط  

 توقيع برتوكول تعاون مع سوريا 

 تعاون مع تونس برتوكولتوقيع  

  تفاهم مع تركيا لتطوير االرصاد الجويةتوقيع مذكرة  
 نبمرفأ الصيادي يسإعداد الدراسات الفنية الالزمة لتدعيم كاسر األمواج الرئ  الدراسات والتقارير

اتعداد خطة تنموية ثالثية للنهوض بقطاع النقل و المواصالت وتقديمها لمؤتمرإ 
  المانحين 

  اعداد دراسة تطوير النقل العام 

الوزارة والنقلتطوير مرافق
  والبنى التحتية

 إنشاء مطار ياسر عرفات الدولي 

 نإنشاء ميناء الصيادي 

 فتح دوائر سير في جميع محافظات الوطن 

  ميناء غزة البحري التجاريإنشاء  
 إنشاء المركز الجغرافي الفلسطيني 
 إنشاء نادي سباق السيارات الفلسطيني 
  في المحافظات الترخيصتطوير وتحديث دوائر  
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  الرسالة واألهداف العامة والرؤية
  
                                                         الرسالة :أوال

نظام نقل آمن ومتطور وصديق للبيئة، يلبي احتياجات المواطن ويسهم تطوير  إلىتسعى الوزارة 
  في التنمية المستدامة

 :تحقيق األهداف العامة التالية من خالل 

صديقة  جراءاتوإنظمة وتعليمات أتطوير قوانين وسياسات و  .1
 متعلقة  بقطاع النقل   للبيئة

وفق احدث التقنيات  في قطاع النقل، ضمان  جودة  الخدمات .2
  وبما يضمن الحفاظ على البيئة والمواصفات العالمية

 والسالمة على الطرق األمانزيادة  .3

 التكامل والوحدة الجغرافية للوطن بما يضمن  المحافظاتوالتواصل بين كافة  تعزيز الترابط .4

 دعم وتشجيع وحماية االستثمار في قطاع النقل  .5

الخاص  الحكومية والقطاع والمؤسساتوزارة البين والتكامل تعزيز التعاون والتنسيق  .6
 المدنيومؤسسات المجتمع 

  وأهدافهالتتمكن من تحقيق رسالتها  هائأداتحسين وزارة والتطوير قدرات  .7

 دراسة آليات وفرص الربط اإلقليمي .8

 تطوير مرافق النقل والمشاريع اإلستراتيجية .9

 
 
 

 Mission Statement   
ومتطور نظام نقل آمن تطوير 

وصديق للبيئة، يلبي احتياجات 
المواطن ويسهم في التنمية 

 المستدامة
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األهداف  
العامة للوزارة

تطوير قوانين وسياسات 
وأنظمة وتعليمات 

وإجراءات صديقة للبيئة 
متعلقة  بقطاع النقل    

دعم وتشجيع وحماية 
االستثمار في قطاع النقل

تعزيز التعاون والتنسيق 
وزارة البين والتكامل 

والمؤسسات الحكومية 
والقطاع الخاص 

ومؤسسات المجتمع المدني

والتواصل  تعزيز الترابط
بما بين كافة المحافظات 

يضمن الوحدة الجغرافية 
للوطن

ضمان  جودة  الخدمات 
وفق احدث التقنيات 
والمواصفات العالمية

زيادة األمان والسالمة على 
الطرق

وزارة التطوير قدرات 
لتتمكن من  هاأدائتحسين و

تحقيق رسالتها وأهدافه
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  الوزارة رؤية: ثانيا
  

   External Vision:الخارجيةالرؤية 
                                                                                                        أن نرى

فلسطين جزء رئيسا من شبكة الربط العربي والدولي ومغطاة بشبكة نقل آمنة ومتطورة تربط 
في تحسين نوعية حياة الناس، وتشكل قاعدة متينة  المناطق، وتساهمجميع محافظات الوطن 

للتنمية البشرية المستدامة، وجزء من البنية التحتية للدولة الفلسطينية الديمقراطية المرتكزة إلى 
 .العدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسانوالتعددية السياسية وسيادة القانون 

  
 :  Internal Visionالرؤيا الداخلية

نسعى أن نكون لذا المستقبلي الذي نريد لوزارتنا أن تصله وتحققه،  الوضعالرؤية الداخلية تصف 
  : وزارة متميزة في

والرقابة علية، لضمان تقديم  واإلشرافقدراتنا على تنظيم قطاع النقل، وتطويره،  
  أفضل الخدمات للمواطنين

االستجابة الحتياجات المواطنين والمؤسسات، وقدرتنا على التأقلم مع  فيسرعتنا  
  التغيرات والتطورات المحيطة على كافة الصعد 

  الحكومية والشريكة عالقاتنا مع المواطنين والمؤسسات 
والمالية والمعلوماتية وبقدرتنا على مواكبة التطور التكنولوجي  اإلداريةأنظمتنا  

 وكفاءتهاالخدمات وتسخيره لتحسين نوعية 

مستوى الشفافية واالنفتاح، وبطبيعة الشراكة الجدية مع كافة األطراف التي لها عالقة  
 مع الوزارة

كادرنا المؤهل والملتزم برسالة الوزارة وبرؤيتها المستقبلية وبعمله الجماعي المنبثق من  
 روح الفريق الواحد 
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 لجهات الشريكة للوزارةا
  

ترتبط الوزارة بعالقات واسعة ومتنوعة ومتداخلة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية، ومن 
  :  بين تلك الجهات

 نوع العالقة الجهة الرقم
  تشاورية في وضع السياسات وتطوير القوانين النقابات واالتحادات  العاملة في قطاع النقل 1
  وتنفيذية مشتركة في مجال دوريات السالمة على الطرقتكاملية  شرطة المرور  2
  تكاملية في العديد من القضايا الهيئات المحلية  3
الوزارات والهيئات الحكومية ذات العالقة 4

المالية، واألشغال العامة، والحكم : وخاصة
، وهيئة عملالمحلي، والداخلية، والعدل، وال

  الخ..البترول

  معينة وتكاملية في مجاالت أخرىتنسيقية في جوانب 

وفي ،تعاونية في مجال تنفيذ العديد من األنشطة وخاصة التوعوية والتدريبية ذات العالقة  األهليةالمؤسسات  5
لالستجابة للمطالب والحقوق إسرائيلحمالت الضغط الدولي على 

 والقوانينفي مجاالت أخرى تتعلق بتطوير السياسات الفلسطينية، وتشاوريه 
تعاونية، وتكاملية، وتنسيقية، وتبادل للخبرات والمعارف، إضافة إلى المؤسسات العربية والدولية 6

المناصرة والضغط مع المؤسسات العربية والدولية للضغط على إسرائيل
   الفلسطينيةلالستجابة للحقوق 

تعاونية واستشارية لالستفادة من الكادرات المتخصصة في الجامعات في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي 7
  تحقيق أهداف الوزارة 

تنسيقية وتعاونية وتكاملية في إطالق الحمالت اإلعالمية والتوجيهية  اإلعالميةالمؤسسات  8
  واإلرشادية للجمهور 

  
  
  
  
  

  للسنوات الوزارةمجاالت عمل 
 2009 – 2011 
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  :التالية المحورية خالل السنوات الثالثة القادمة على المجاالت سيرتكز عمل الوزارة
  البري والجوي والبحري النقلالمتعلقة بالمنظمة  حواللوائ والقوانين ووضع السياساترسم : أوال

ويعتبر . يعتبر هذا المجال من أهم المجاالت التي ستوليها الوزارة اهتماما كبيرا خالل السنوات القادمة
  .قطاع النقل والمواصالت وتنظيمور من صميم عمل الوزارة ويعتمد عليه تطور وتقدم هذا المح

  وسائط النقل وسائل وتطوير المواصفات والمعايير الفلسطينية ل: ثانيا
تطوير المواصفات والمعايير الخاصة بقطاع النقل والمواصالت بشكل عام وتلك المتعلقة بوسائط  إن

كما ستعمل الوزارة على تطوير مواصفات . مة أولويات عمل الوزارةالنقل بشكل خاص، تقع في مقد
وستشمل . خاصة بتشجيع استخدام الوقود البديل الذي من شأنه أن يحمي البيئة ويحد من ارتفاع التلوث

  .تلك المواصفات الغاز، وجهاز التحويل، وورش التركيب، ومحطات التعبئة
   Master Plansتطوير الخطط العامة التخطيط و: ثالثا

تطور قطاع النقل والمواصالت يعتمد على قدرة الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص،  إن
الدراسات التحضيرية للمشاريع المرتبطة بتطوير للطرق اإلقليمية، وإعداد على تطوير الخطط العامة 

تنتظر هناك العديد من الدراسات والخطط التي  أن إلى اإلشارةوهنا ال بد من . قطاع النقل والمواصالت
 مركز ألبحاث النقل والمواصالتويأتي مقترح إنشاء . الشروع بها على المستوى الوطني واإلقليمي

ويمكن أن . الدراسات بأعلى المستويات والمعايير المهنية وإعدادليسهم في تطوير مستوى التخطيط 
ما أن تطوير مثل هكذا مركز ك. لية لرفده بالكادر المختصالمح الجامعات بإحدىيرتبط هذا المركز 

ني وتوفير الفرص للطلبة للتدرب وفي نفس الوقت المساهمة في إعداد وتطوير الكادر الوطسيسهم في 
  .يخدم تطوير القطاع ذيالالعمل البحثي 

 المواصالت عبر األجسامعلى تقديم الخدمات المتنوعة في قطاع النقل و فوالمتابعة واألشرا المراقبة: رابعا
  : ومنهاالجديدة التي ستنبثق عن الوزارة، وتشارك فيها، 

  سلطة الترخيص 
  سلطة الشواخص الفلسطينية 
  هيئة النقل العام 
  المجلس األعلى للسالمة المرورية 
 هيئة األرصاد الجوية 

 271قرار مجلس الوزراء رقم  مجلس المرور األعلى 

 44الوزراء رقم قرار مجلس  اللجنة العليا للطرق 

 على الخدمات المختصة واإلشرافتركيز الوزارة على لعب الدور المركزي والمحوري في الرقابة  أن
وتطوير نظام رقابي يتسم بالفاعلية والكفاءة والشفافية والمهنية العالية يشكل  ،بقطاع النقل والمواصالت

 . الركيزة واألساس لنهوض وتطور هذا القطاع

   وتطوير البنية التحتية والمؤسسية لألجسام الجديدةتهيئة  :خامسا
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إن دور الوزارة مركزي وهام في تطوير األجسام الجديدة التي ستضطلع بتقديم الخدمات التي دأبت 
لذا فان تطوير البيئة الداخلية والمؤسسية والكادر الوظيفي الذي سيعمل في تلك . الوزارة على تقديمها

ويشكل هذا . من مسؤولية الوزارة وخاصة في المرحلة التأسيسية واالنتقالية الهيئات والسلطات الجديدة
  .تمكينها من القيام بدورها بفاعلية وكفاءة ومهنية متقدمةالدور عامل أساسي وضروري ل

  التوعية والتوجيه واإلرشاد :سادسا
سام الجديدة، إضافة تطوير وعي المواطن وكافة الجهات ذات العالقة بأدوار وبمهام الوزارة واألج إن

وكيفية الحصول على  األجسامتلك واإلجراءات الخاصة بعمل الوزارة وإلى إرشادهم حول السياسات 
الخدمات، من شأنه أن يسهل العمل، ويخفف العبء عن المواطن، كما أنه يسهم في زيادة نجاعة العمل، 

  .ة والهيئات الجديدةوتقليل الهدر في الوقت والمصادر المحدودة المتوفرة لدى الوزار
  تنظيم وترشيد النقل الحكومي :سابعا

كما أن من مسؤولياتها . يقع على كاهل الوزارة تطوير نظام لترشيد وضبط ومراقبة النقل الحكومي
  . دراسة اآلليات الحالية للصيانة واقتراح بدائل أكثر كفاءة وفاعلية

بربط شطري الوطن واالتفاقيات المبرمة مع التكتالت الدولية متابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة  :ثامنا
  المتعلقة بالربط البري والجوي والبحري

  اء الوطن أجز بط الجغرافي بيناالرلسطيني في الدولي للحق الفكسب التأييد ضغط وال :تاسعا
 

  التي تتبناها الوزارة االستراتيجيات
  
  : تتبنى الوزارة جملة من االستراتيجيات المتنوعة نذكر أهمها لتحقيق أهدافها 

 :التنسيق والتعاون والتشبيك 

بهدف الوصول إلى أفضل  على المستوى الوطني والعربي والدولي وهي إستراتيجية تعمل بها الوزارة 
  .النتائج بأقل التكاليف وبدون هدر للمصادر أو تكرار للتدخالت

  :تبادل الخبرات 

   الدوليالعربي والمستوى الوطني و فيمؤسسات األهلية والخاصة مع ال 
 :بناء القدرات والتطوير المؤسسي 

لتتمكن من االضطالع  ألجسام الجديدةوهي إستراتيجية على غاية من األهمية لبناء قدرات الوزارة وا 
  .بأدوارها على أكمل وجه

   :تقديم الدعم الفني والمادي والمالي 

  إلنشاء مرافق النقل العام للهيئات المحلية
  :الضغط والمناصرة 

اون مع كافة األطراف ذات بالتع ،الدولي والعربي وهي إستراتيجية تمارسها الوزارة على المستويين
  .العالقة، بهدف إجبار إسرائيل على االنصياع للقرارات واالتفاقات الدولية
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 : التوعية واإلرشاد 

ير وبلورة وعي شعبي يسهم في ضمان تطوإلى هدف داعمة لالستراتيجيات األخرى ت وهي إستراتيجية
   .، وفي االرتقاء بقطاع النقل والمواصالتمستوى من الشفافية والمهنية في العمل اعليتحقيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  الثقافة المشتركة للوزارة
 

 ، والتيالوزارةواالتجاهات التي تتبناها المعتقدات والقيم والمبادئ تتشكل الثقافة المشتركة للوزارة من مجموعة 
تسهم بتفاعلها، وبتمسك الموظفين بها، والدفاع عنها، الضابطة األخالقية التي تحمي وتصون الوزارة من أي 
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اطنين الوزارة وسمعتها ومصداقيتها، وبعالقاتها مع المو إلىمسلكيات سلبية من شأنها أن تسيء  انحرافات أو
الوزارة وفي تمكينها في توجيه عمل  رئيساوتلعب القيم والمبادئ دورا . والمؤسسات على المستوى الوطني والدولي

 .من تحقيق رسالتها

على  أيضاتعمل ها اليومي، كما عملالقيمية من خالل تكريس تلك المنظومة  إلى ،تسعى الوزارة بشكل مستمر
 .ومسلكيات كادر الوزارة للتأكد من انسجامها مع تلك القيم والتعليماتوتفحص ممارسة متابعة ومراقبة 

  
  ،والقيادية في الوزارة اإلداريةوممارستها من جميع المستويات  والمبادئوجود تلك المنظومة المشتركة من القيم إن 

تحسين أداء العاملين سهم في أن ي كما من شأنه, التطورصحية ومحفزة على  عملبيئة  تطويرسهم في يمن شأنه أن 
  .وتعزيز الثقة فيما بينهم

  
ومع كافة  ،التي تؤمن بها الوزارة وتسعى إلى تكريس ممارستها على الصعيد الداخلي  المبادئ والمعتقداتلقيم وا اأم

  :فهي األطراف ذات العالقة بالوزارة وفي مقدمتهم المواطن الفلسطيني
  :الشراكة الحقيقية

والذي يعني . التنميةوشركاء في المسؤولية وشركاء في  القرارشركاء في : حيث ترفع الوزارة شعار 
ات األطراف ذات العالقة في اتخاذ القراركافة المواطن والكادر وسعي الوزارة وإيمانها بضرورة مشاركة 

تلك اتخاذ ة الناتجة عن ، وتحمل المسؤولية المشتركالتي تهمهم وتمس مصالحهم وحياتهم ومستقبل أجيالهم
  .  في صنع وإحداث التنمية المستدامة والتمتع بفوائدها وعائداتهاالمشاركة القرارات، و
  :الشفافية والمكاشفة

مجاالت عمل كافة تعزيز وتطبيق مبادئ الشفافية ونظم المسائلة وقيم النزاهة في تسعى الوزارة إلى 
لضمان تطبيق أعلى مستوى من الشفافية الالزمة جراءات اإلتطوير السياسات و إلىكما تسعى . الوزارة

فالشفافية ركن رئيس من . ومع المواطنين والشركاء والجهات الداعمة داخل الوزارة،والمكاشفة والمسائلة 
  .اإلدارة والحكم الرشيد، وشرطا ضروريا لتحقيق التقدم والتطور المستدام

  :المساواة في الحصول على الخدمات
تسعى الوزارة للعب دور الضامن لجميع المواطنين بالحصول على الخدمات بنفس الجودة وبدون تمييز 

فجميع المواطنين . على أساس الجنس، أو االنتماء السياسي أو الحزبي، أو الطبقي، أو الجغرافي، أو الديني
  .وعليهم نفس الواجباتالحقوق نفس سواسية ولهم 

  :للمصادر الكفاءة واالستخدام األمثل
فالكفاءة والمتمثلة باالستخدام الناجع للمصادر . تولي الوزارة تطوير كفاءة وفاعلية موظفيها اهتماما كبيرا

كما أنه عنصر . المالية والمادية وللوقت عامل رئيس في نجاح الوزارة وتمكنها من تحقيق أهدافها ورسالتها
  .  وخدماتها المواطنين عن عمل الوزارة رضيمهم في تطوير مستوى 

   :التنسيق والتعاون والتكامل
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الحكومية واألهلية والخاصة في تطوير  التعاون والتكامل بين المؤسساتوالتنسيق الوزارة بأهمية ؤمن ت
 .قطاع النقل والمواصالت، وبضرورة مأسسة التنسيق والتكامل، وبتطوير آليات لتحقيق ذلك

  :المهنية والتميز
إلى االرتقاء بمهنيتها والى التميز بنوعية خدماتها وبكيفية تقديمها إلى تسعى الوزارة بشكل دائم 

 المواطنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للوزارةوالخارجية نتائج تحليل البيئة الداخلية 
  

  :نقاط القوة
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تتمتع وزارة المواصالت بالعديد من نقاط القوة والتميز التي يمكن االستفادة منها وتعزيزها لتحقيق األهداف التي 
  :اختصار أهمها بالنقاط التاليةويمكن . نصت عليها هذه الوثيقة

  
المرحلة  إلىوجود قيادة مؤمنة بضرورة التغيير والتطور، وباستعدادها للعمل الجاد لنقل الوزارة  •

  .الجديدة
فعلى الرغم . عاما من العمل لتطوير قطاع النقل والمواصالت 14وجود سجل جيد من العمل يمتد نحو  •

أنها تمكنت من تحقيق انجازات هامة يمكن  واجهتها الوزارة خالل مسيرتها إالمن التحديات العديدة التي 
  .البناء عليها خالل المرحلة الجديدة

وجود مستوى جيد من الماسسة اإلدارية والمالية التي تشكل أساسا لمزيد من التقدم في هذا المجال، كما  •
 . من هذه التجربة الغنية تستفيديمكنها أن تكون نموذجا لألجسام الجديدة التي يمكن أن 

طاع النقل وجود كادر مؤهل ويتمتع بخبرة طويلة في العمل اإلداري والمالي والفني الذي يتعلق بق •
 .والمواصالت

من شأن إقرار هذا القانون أن  إن. بانتظار اإلقرار التنفيذيةوجود مسودة لقانون جديد للمرور مع الالئحة  •
 .يعطي دفعة تطويرية للقطاع، وسيعمل على تنظيمه على أسس عصرية

 .بالعملالسرعة النسبية في إصدار التعليمات الخاصة  •

شراكة حقيقية لصالح  إلىيمكن الوزارة من تطويرها  الوزارة والقطاع الخاصعالقة احترام متبادل بين  •
 .قطاع النقل والمواصالت

التوجه الحقيقي لدى الوزارة إلقامة شراكة جدية مع القطاع الخاص وتعزيز العالقات مع مؤسسات  •
 مجتمع المدني على أساس التعاون والتكامل ومنع االزدواجية في العملال

 .فاعلة والنشطة للوزارة في المحافل والمؤتمرات واالجتماعات العربية والدوليةالمشاركة ال •

 .وجود شبكة اتصاالت فعالة داخل الوزارة من شأنها أن تسهل العمل وتحقيق النتائج بالسرعة والفاعلية •

 .وجود وحدة للشكاوي لمتابعة مشاكل الناس وهمومهم •

 اتحاجفي جميع محافظات الوطن من شأنه أن يلبي مواقع الوزارة الجيدة والمناسبة وانتشارها  •
 .الجمهور

وستعمل الوزارة على تطوير . وجود قاعدة للبيانات واإلحصاءات يسهل عملية التخطيط داخل الوزارة •
 . هذه القاعدة وربطها باألجسام الجديدة وبالمؤسسات ذات العالقة

تطوير هذه البنية برفدها  إلىسعى الوزارة وت اسبة على المستوى المؤسسي والفني،وجود بنية تحتية من •
بجميع التجهيزات واألثاث والتجهيزات المكتبية الالزمة لتحقيق الوزارة لدورها ومهامها بأعلى درجات 

 .المهنية والفاعلية والكفاءة

وقد وصلت قيمة تلك . بإيرادات متزايدةتتميز وزارة المواصالت برفدها السلطة الوطنية الفلسطينية  •
في المحافظات الشمالية فقط إلى  2008أيار , 2007يرادات خالل الفترة الواقعة ما بين شهر أيار اإل
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تساعد الوزارة والسلطة في استخدامها لتمويل لعديد من  اإليراداتوهذه . شيكل 99,649.060
 .المشاريع الحيوية

يسهل حصول المواطن على الخدمات  أنمن شانه  لوزارةصدرته اأخدمات الجمهور خاص بدليل وجود  •
 .التي تقدمها الوزارة

 .تطوير وتحديث أنظمة المعلومات في الوزارة بالتعاون مع جامعة بيرزيتتمكن الوزارة من   •

تعتبر هذه . الوزارة للعديد من الدراسات والخطط العامة لتطوير قطاع النقل والمواصالت إعداد •
 إحداثسهم في تما تحققت أن  إذافي هذا القطاع من شأنها  الدراسات والخطط أساسا لمشاريع ضخمة

 .في هذا القطاع نقلة نوعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نقاط الضعف
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المؤسسي / بالرغم من االنجازات العديدة والمتميزة التي حققتها الوزارة على المستويين الداخلي 
أن هناك العديد من القضايا والثغرات إال . والخارجي في تطوير وتنظيم قطاع النقل والمواصالت

الداخلية، التي ال تزال تشكو منها الوزارة وتحد من انطالقتها وتمكينها من تحقيق قفزة أكبر في هذا 
  :القطاع، ومن أهم نقاط الضعف القائمة

  :على المستوى اإلداري
عتبار الحالي وضرورة تطوير هيكل تنظيمي جديد يأخذ بعين اال ترهل الهيكل التنظيمي 

  المرحلة الجديدة
، مما يتطلب لدى الوزير والسلطات يعيق العمل ويمركزه عدم وجد نظام تفويض للصالحيات 

 تفويض فعال مع تدريب المسؤولين في هذا المجال نظامتطوير 
 إجراء، مما يتطلب والتي ال تسمح بتراكم التجربة اإلداريةإتباع سياسة التدوير في المواقع  

 .مراجعة تقييمية للتجربة واستخراج العبر منها
 والتخبط في قنوات االتصال الرأسية واالفقية ضعف التسلسل الوظيفي 
، وتطوير برنامج تدريبي للكادر الوظيفي في مجال ضعف الجانب التخطيطي في الوزارة 

 .التخطيط
 اط بالعديد من الموظفيننمال عدم تطابق التسكين الحالي مع التكليف 
 بشكل مستمر تغيير السياسات بتغير الوزراء 
 داخل الوزارة ح وإجراءات ومهام واضحةعدم وجود لوائ 

  العمل وفق التخصص ومنع التداخل مع احترام دور اآلخرين التكاملي داخليا وخارجيا 
  :على مستوى الكادر الوظيفي

  عدم وجود نظام تقييم عادل وفعال ألداء الموظفين 
  عدم وجود نظام حوافز 
  لدى بعض الموظفينااللتزام الوظيفي  ضعف في 
، حيث يوجد نقص حاد بالكادر في بعض اإلدارات وزيادة في سوء توزيع الموارد البشرية 

  أخرى، وهذا يتطلب دراسة للعنصر البشري وإعادة التوزيع والتسكين من جديد 
 عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 

 وكذلك بين اإلدارات المختلفة لموظفينضعف التواصل والتنسيق بين ا 

 محدودية كادر المعلوماتية 

 ضعف القدرة على استغالل الموارد البشرية المتاحة 
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 محدودية الفرص المتاحة لكادر الوزارة للتدريب والتطور 

  ضعف كفاءة وفاعلية  الكادر البشري الحالي 

  وجبة غذاء ضرورة تفعيل نظام صرف المكافآت وصرف بدل مهمات العمل وبدل 
  تفعيل مواد الخدمة المدنية التي تخص حقوق وترقيات والعالوات للموظفينضرورة  
 للموظفين الذين تنطبق عليهم المعايير صرف عالوة بدل مخاطرةضرورة  

  :على المستوى المالي
  ضعف النظام المالي الحالي 
  لكل وحدة اداريةالمعتمدة  الميزانيةعدم توفر  
   األولوياتعدم الصرف وفق  

  : على مستوى النظم الداخلية
  دقيقة إحصائيةعدم وجود قاعدة بيانات  
 إلعمال الوزارة عدم وجود نظام أرشفة الكتروني 
 المتابعة والرقابة الداخلية ينظام ضعف 

 ية للوزارةنظمة المعلوماتألعدم وجود خطة شاملة لتطوير ا 

تبني نظام االتصال االلكتروني وتأهيل الكادر الوظيفي الستخدام النظام، وتوفير  إلىالحاجة  
 )حاسوب، وشبكات، وبرامج أجهزة( مستلزمات تشغيل النظام من 

  )فيزا كارد وغيرها من البطاقات(تبني نظام الدفع االلكتروني   إلىالحاجة  
  :على مستوى البنية التحتية

  حركة لموظفي الوزارة محدودية وعدم كفاية سيارات ال 
 لسالمة على الطرق كدوريات ل للعملمركبة  12توفير وتجهيز  إلىحاجة الوزارة  

  :المكتبي وخاص ثاثألبرامج واالمعدات والجهزة وألاحاجة الوزارة للعديد من  
  بلوتر لطباعة الخرائط  Scaner،AOخ وحاسوب، طابعة ، ناس 
   Global Positioning Systemلمركبات السالمة    GPS أجهزة 
  ....)حرارة، رطوبة، أمطار الخ( رصد جوي  أجهزة 
 مكتبي  أثاث 

   GISمتطوربرنامج  
  االشتراك السنوي في البرامج الهندسية والدورات العلمية المتخصصة 
 نظام لحفظ البيانات 

  وغزة وخانيونس رام اهللاوبيت لحم ، و، وأريحادائرة ترخيص نابلس ، تأهيل  إلىالحاجة  
  

  :على مستوى عالقات الوزارة مع الشركاء واألطراف ذات العالقة
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 التنسيق مع الوزارات المعنية ضعف 

  اإلعالميضعف الوزارة في الجانب  
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  نتائج تحليل البيئة الخارجية
  

  :الفرص
البيئة الخارجية المباشرة، والبيئة الخارجية العامة التي تحيط بالوزارة وتؤثر : تنقسم البيئة الخارجية إلى قسمين

  . وتكمن قدرة الوزارة على تحديد تلك العوامل ووضع استراتيجيات مالئمة للتعامل معها. فيها إيجابا أوسلبا
  :التغيير والتطوير المطلوب بالنقاط التالية إحداثة في رص التي قد تستفيد منها الوزارالف أهم إيجازويمكن 

  :على المستوى السياسي
 إلصالح والتنمية والتطويرل داعمة وجود قيادة سياسية 

 على جميع المستويات من قيادة الوزارة نحو التغيير والتطوير توجه حقيقي ومخلص  

أذا ما رام اهللا مركز الوزارة واألجسام الجديدة المتوقع إنشاءها وجود استقرار نسبي في مدينة  
 والتطوير المطلوب مما يخلق مناخاً جيداً لالستثمار الغربيةفي الضفة  بمدن أخرىقورن 

، مما يعطي دفعة جديدة لتطوير دور وفاعلية حالة االنقسام إلنهاءالحوار الوطني ضرورة  
 المؤسسة الرسمية الفلسطينية

 :لمستوى االقتصاديعلى ا

 2010- 2008وجود خطة لإلصالح والتنمية  

استمرارية دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية مما يمكنها من تحقيق جزء جيد من مشاريعها  
  التنموية

توجه نشط نحو االستثمار من جديد في االقتصاد الفلسطيني وهو ما برز بوضوح في مؤتمر  
مؤخرا في مدينة بيت لحم مما يعزز فرص نجاح تنفيذ بعض  االستثمار الفلسطيني الذي عقد

 المشاريع الحيوية في مجال تطوير قطاع النقل والمواصالت

 قطاع النقل والمواصالتاستعداد أكبر للقطاع الخاص لالستثمار في  

اهتمام متزايد من الهيئات المحلية والوزارات ذات العالقة بتطوير البنية التحتية لقطاع  
 تالمواصال

 :على المستوى التكنولوجي

مما يمكن الوزارة واألجسام الجديدة من  في مجال وسائل االتصال الحديثة السريعالتطور  
 تجاوز نسبي لواقع الفصل ألقسري المفروض علينا من االحتالل اإلسرائيلي

التقدم التكنولوجي وما يرافقه من انخفاض في التكلفة تشجع الوزارة على االستمرار في  
استغالل التكنولوجيا في تطوير األنظمة وتوفير األجهزة الالزمة لعمل السلطات والهيئات 
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والتسريع في الخدمات التي يمكن تقديمها عبر االنترنت وخدمات االتصال األخرى . الجديدة
 كالبريد

اد في أعداد مستخدمي االنترنت، وزيادة متسارعة في أعداد مستخدمي الدفع االلكتروني ازدي 
وتقديم استشارات حية عبر مما يستلزم اإلسراع في تطوير الخدمات المقدمة عبر االنترنيت، 

وزيادة التعاون والتنسيق مع البنوك لوضع برامج خاصة بالدفع االلكتروني، هذه الشبكة، 
 مفهوم الحكومة االلكترونيةالتسريع في التوجه لتطبيق و

 :على المستوى االجتماعي

وكذلك بفعل تطور المستوى األمني  ،احترام الملكية العامة لدى الجمهورمستوى تحسن في  
المرور  تشاراوإعلى الشوارع  ، مما قلل من نسبة االعتداءاتوفرض نسبي لسلطة القانون

 لعامةووسائط النقل والمباني ا

مجتمع المدني للتنسيق لامن القطاع الخاص ومؤسسات استعداد كبير لدى شركاء الوزارة  
والتعاون والعمل المشترك ألجل تطوير قطاع النقل والمواصالت وتعزيز الوعي المجتمعي 

 وتأهيل الكوادر وتطوير النظم الفنية

 :على المستوى التعليمي والتعلمي

واالطالع على تجارب العديد من الدول العربية واألجنبية في وجود فرص عديدة لالستفادة  
 تطوير قطاع النقل والمواصالت

 نحو التخصصات ذات العالقة بالمواصالت  متزايد لدى الطلبة الجامعيينتوجيه  

الحاجة لزيادة المعرفة وتطوير مهارات المواطنين في استخدام االنترنيت للحصول على  
 ، وهو ما يشكل فرصة جيدة للوزارة وشركائها لتوفير هذا التدريبالخدمات بشكل أكثر كفاءة

 :على المستوى الديموغرافي

سيؤدي إلى  الزيادة المضطردة في عدد السكان والهجرة الداخلية وتمركزها في بعض المدن 
ازدياد مضطرد لوسائط النقل مما سيعزز ويشجع القطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع 

  الواعد

  :المستوى القانونيعلى 
األخيرة، وفي حالة إقراره سيشكل أساسا لمرحلة  المراحلقانون جديد للمرور في  اعداد واقرار 

 نهوض جدية في قطاع النقل والمواصالت

وجود توجه جدي لدى الوزارة في تطوير الدائرة القانونية ورفدها بالكادر المختص والكافي  
 والقوانين واللوائح الداخلية المنظمة للهيئات والسلطات الجديدةللمساهمة في تطوير السياسات 
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  :على المستوى البيئي
اقراره كوقود بديل صديق للبيئة يمكن في حال تمكن الوزارة من ك الطبيعي غازالوجود  

 أن يسهم في حماية البيئة الفلسطينية من التلوث للمركبات

ديدة لفحص الدخان، وتطوير مواصفات جاهزة التوجه الجدي لدى الوزارة إلدخال األجهزة الج 
الغاز، وبجهاز التحويل وبورش التركيب وبمحطات التعبئة للتخفيف من :  ومعممة خاصة ب

 تلويث البيئة

ازدياد الوعي لدى المواطن بأهمية الحد من التلوث، وحماية البيئة من الممارسات البيئية غير  
 المستدامة

لوضع حد  ،ئية المستعدة والمهتمة بالعمل المشترك مع الوزارةوجود العديد من المؤسسات البي 
للتدمير المتواصل للبيئة، ولرفع وعي المواطنين لمواجهة تلك التصرفات والممارسات غير 

  ومن بعض الفلسطينيين سرائيلإالمسؤولة من 
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  :التهديدات والمخاطر
والتي تؤثر سلبا  ،التي تعمل الوزارة من خاللها ،القادمة من البيئة الخارجيةوالمخاطر التهديدات هناك العديد من 

 :المخاطر ذكر أهم تلكعلى تطور ونمو قطاع النقل والمواصالت، ويمكن 

  :على المستوى السياسي
استمرار االحتالل اإلسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية تجاه شعبنا ومؤسساتنا وأرضنا، وما يحمله  

 من تحديات كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكافة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ذلك

استمرار تجاهل إسرائيل ورفضها االنصياع لقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية واالتفاقات المبرمة  
ط الجغرافي والمعابر مع الجانب الفلسطيني، وبالتحديد ما يتعلق بقطاع النقل واالتصاالت، وخاصة الرب

ان استمرار التعنت اإلسرائيلي في تنفيذ جميع تلك االستحقاقات يضع الوزارة أمام تحديات . وغيرها
 .كبيرة، ويزيد من العوامل المحددة لعملها ولتطوير القطاع

 .األصعدةة على كافة عقتواستمرار االنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية وتأثيراته الم 

 والمحافظات الشمالية المحافظات بين التواصل انعدامو ،وتقطيع أوصال الوطن ،ستمرار سياسة الحصارا 

 فقيام .المدمرة على مجمل مناحي الحياة هوبناء جدار الضم والفصل العنصري وتأثيرات الجنوبية،

استدامة أنظمة كم، تأثير مباشر على  670على امتداد أكثر من  العنصري الفصل جدار بإنشاء إسرائيل
وخدمات النقل والمواصالت، حيث أن الجدار يقطع خطوط المواصالت العامة لعدد من األماكن الواقعة 

 إلىخلف الجدار ويقلص عدد الطرق التي تربط بين التجمعات السكاني الفلسطينية األمر الذي يؤدي 
إضافة إلى أن الجدار يشكل . مضاعفة أطوال وأوقات زمن الرحالت في المناطق المتأثرة من الجدار
  .عائقا أمام تقديم خدمات تساهم في الوصول إلى تنمية مستدامة في فلسطين

إمكانية فشل السلطة في تحقيق اإلصالحات المطلوبة وتلبية توقعات المواطنين  احملهت التيالمخاطر  
  واحتياجاتهم

 النقل والمواصالتالحدودية، وتأثير ذلك على قطاع  المعابر على السيطرة انعدام 

انعدام الضغط الدولي على إسرائيل إلرغامها على تنفيذ االتفاقيات المبرمة من شأنه أن يشجع إسرائيل  
 إستراتيجية وهذا يتطلب وضع. على االستمرار بالتمادي في سياساتها وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني

دي والعلمي على إسرائيل حتى تتوقف عن فلسطينية وعربية ودولية لممارسة الضغط السياسي واالقتصا
 . ممارساتها وتلتزم بتطبيق قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية

  :عل المستوى االقتصادي
واألسواق القتصاد اإلسرائيلي، واعتماد السلطة على الموانئ لتبعية االقتصاد الفلسطيني استمرار  

. الستيراد المباشر للتخفيف من االرتهان للسوق اإلسرائيليوهنا تكمن أهمية تشجيع الوزارة ا. اإلسرائيلية
ضرورة وضع إستراتيجية للضغط على الجانب اإلسرائيلي لوقف معارضته للبدء بترميم  إلىإضافة 
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كما . يربط الضفة بالقطاع وانجاز الرابط الجغرافيمطار عرفات الدولي، والشروع في بناء ميناء غزة، 
 .بات من الضرورة بمكان إعادة فتح معبر رفح مع مصر

الموقعة بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلى والتي  االقتصادية االتفاقاتوالمحددات التي تفرضها  قيودال 
ازن في فتح هذا الملف من جديد وإعادة التو إعادةوهنا تكمن أهمية  .تصب لصالح المصلحة اإلسرائيلية
 .بنوده لمصلحة الجانب الفلسطيني

 إن .والمواصالت النقل قطاع الحيوية والرئيسة لتطوير مشاريعالو برامجال لتنفيذ الالزم التمويل توفر عدم 
استمرار الوزارة والسلطة في جهودها في مجال تجنيد مزيد من األموال لتمويل تلك المشاريع، يعتبر 

وجه لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الفلسطيني والعربي من شأنه كما أن الت. أمرا هاما وحيويا
  . من المشاريع اإلسهام في توفير األموال الالزمة لتنفيذ العديد

وما يشكله من تحد كبير أمام االستثمار في هذا القطاع الحيوي  الفلسطينية المناطق في النقل تكلفة ارتفاع 
للوقوف على العوامل التي ترفع من التكلفة، والبحث في دراسات اقتصادية  إجراءوهذا يتطلب  .والهام

كما أن من الضروري تطوير نظام . إيجاد حلول بديلة للتقليل من التكلفة، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمر
 .حوافز متنوع لتشجيع االستثمار في هذا القطاع

وزيادة نسب البطالة والفقر بين للدينار والدوالر،  وتراجع القيمة الشرائية ،استمرار التدهور االقتصادي 
وللسلطة بشكل  ،للوزارة بشكل خاصذلك على المصادر المالية  انعكاسو ،أوساط الشعب الفلسطيني

تأثيره على قدرة الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع ذات األولوية لتطوير قطاع النقل  وبالتالي عام،
الجانب األول موجه للمواطن . يتطلب من الوزارة تبني إستراتيجية مزدوجةوهذا األمر  .والمواصالت

والجانب اآلخر . وتطوير آليات وحوافز لتشجيعه على دفع ما عليه للوزارة ولألجسام التنفيذية الجديدة
ية يتعلق بتطوير آليات عمل الوزارة وزيادة النجاعة في العمل لتقليل التكلفة والوقت المبذول في تنفيذ أ

 .مهمة

  .اطه بالقضايا السياسية والسياديةلهذا القطاع الرتبالدول المانحة عن الدعم المالي العديد من أحجام  
ألسباب سياسية أو  2010-2008عرقلة تنفيذ خطة االصطالح والتنميةالمخاطر التي قد تترتب عن  

  .اقتصادية، وما سيجره ذلك من تداعيات سلبية على عمل الوزارة ومشاريعها الواردة في هذه الخطة

  :غرافيوعلى المستوى الديم
التزايد السكاني المضطرد، واالحتياجات المتسارعة والمتزايدة لوجود بنية تحتية مناسبة، ولتوفير وسائط  

 التي تفرضها  األعباءووالضغوط وكذلك مواجهة التحديات . نقل مالئمة وكافية تفي بهذا التزايد الكبير
مدينة رام اهللا، العاصمة اإلدارية المدن الفلسطينية بشكل عام، وباتجاه نحو من الريف الهجرة الداخلية 

وما  ،بنيتها التحتية ومؤسساتها والسياسية واالقتصادية المؤقتة للسلطة الفلسطينية، بشكل خاص وعلى
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واألجسام التنفيذية الجديدة من إستراتيجية عمل قادرة على توفير خدماتها المتنوعة  الوزارة يتطلبه من
  .  لكافة المواطنين بشكل متساوي

، وتأثير ذلك على فاعلية الوزارة واألجسام الجديدة الخارج إلىالعلمية والفنية المؤهلة هجرة الكفاءات  
 .بشكل خاص، وعلى تطور قطاع النقل والمواصالت بشكل عام

  :على المستوى التكنولوجي
لوزارة الواقع الحالي ل إن. يشكل التطور التكنولوجي فرصة كما هو تحد للوزارة واألجسام الجديدة 

ات كادرها ءبشكل جاد، وضع الوزارة خطة تطويرية متنوعة المجاالت لتعزيز قدرات وكفا ،يتطلب
. ليتمكن من اللحاق بالتطور الهائل في مجال التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص

مواطن والوصول مما سيؤدي إلى تطوير حقيقي في نوعية الخدمات وكيفية تقديمها أو في حصول ال
كما أن إحداث هذا التغيير يتطلب أيضا تطوير في األنظمة الفنية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، . إليها

وفي توفير التجهيزات والمعدات الحديثة الضرورية إلحداث النقلة المطلوبة في عمل الوزارة والخدمات 
 .المتنوعة في مجال النقل واالتصاالت

لمعلومات الوزارة نتيجة استخدام شبكة االنترنيت، مما يتطلب جهودا أكبر من زيادة فرص القرصنة  
  .لحماية أنظمتها من أعمال القرصنة المحتملة وتطوير كادرها في مجال تكنولوجيا المعلومات الوزارة

  :على المستوى القانوني
لوزارة على موافقة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للوزارة يعتمد على توفر شرط مسبق، وهو حصول ا إن 

وهذا يتطلب من الوزارة . مجلس الوزراء وتبنيه للمنهجية والتوجه الجديد الذي تحمله هذه الخطة
اإلسراع في تحقيق هذا الشرط الضروري والالزم لالنطالق في تحقيق ما ورد من أهداف ومشاريع 

 . نقل والمواصالتلتطور نوعي في قطاع ا إلىوأنشطة ستؤدي، بال شك، 

قانون التأجير التمويلي وقوانين السلطات المحلية سيربك عمل : رار المزيد من القوانين واألنظمة مثلإق 
ولمنع تضارب القوانين  تشاورللوهذا يتطلب الرجوع إلى وزارة النقل قبل إقرار هكذا قوانين . الوزارة

  :نين مثلكما بات من الضروري انجاز وإصدار العديد من القوا .والجهات المصدرة لها
  قانون الحاجات والخدمات •
 قانون المرور •

  قانون الطرق •
    :على المستوى البيئي

من قبل االحتالل  ةالفلسطينية وذلك بفعل الممارسات الممنهج ةالتدهور الكبير والمتسارع في وضع البين إن
اإلسرائيلي، أو بفعل مجموعات فلسطينية غير مسؤولة، أو كان نتيجة تقصير الجهات الرسمية الفلسطينية في 

تحد من التدمير أو االعتداءات أو التلويث للبيئة، وتضع أي فرد  تحماية البيئة ووضع قوانين وسياسات وإجراءا
 إلىإن االزدياد الحاصل في أعداد المركبات والتي تصل . قانونأوجهة تمارس تلك الممارسات تحت مسؤولية ال
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مركبة في الضفة والقطاع ، وهذا العدد آخذ باالزدياد بشكل كبير يتطلب من الوزارة اتخاذ  170000حوالي 
 كما. ةقانونية وتنظيمية استباقية للحد من تلوث البيئة الناتج بشكل رئيسي من انبعاث الغازات العادم إجراءات

التي بدورها تزيد من تلوث  ،تأهيل وتوسيع شبكة الطرق للحد من االزدحامات المرورية إعادةيتطلب العمل على 
والعمل على  .أنواع جديدة من الغاز الصديق للبيئة وتشجيع المواطنين على استخدامه إدخال إلى إضافة. الهواء

    . تطوير الوعي البيئي لدى المواطنين
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  استراتيجيات معالجتهاو القضايا الحرجة
  

  الوزارة خالل السنوات الثالث القادمة؟ القضايا الحرجة التي من المتوقع أن تواجه عمل 
  

وقد حدد ، للوزارة شارك فيه عدد كبير من كادرات الوزارة وقيادتها للبيئة الداخليةمق علقد جرى تحليل م
أن تطور الوزارة وتمكنها من وقد اتفق الجميع .   (Critical Issues)الحرجةمن القضايا المشاركون جملة 

وتطوير االستراتيجيات األكثر مالئمة تحقيق رسالتها ورؤيتها المستقبلية يعتمد على مواجهة تلك االستحقاقات 
  :حو التاليويمكن اختصار تلك القضايا على الن.  للتعامل معها ومواجهتها خالل السنوات الثالث القادمة

  
  ؟االنتقال إلى المرحلة الجديدة يمكن للوزارة كيف: أوال

مسؤولة عن من مزودة مباشرة  للخدمات إلى   استنادا إلى التحديد الجديد لرسالة وأدوار ومجاالت عمل الوزارة،
سيتم الرقابة واإلشراف على تقديم تلك الخدمات، من خالل هيئات وسلطات جديدة وممارسة وضع السياسات 

  والقضية هنا كيف يمكن للوزارة تحقيق ذلك بنجاح؟ . ا لهذا الغرضتشكيله
  

  :ولتحقيق ذلك ستتبنى الوزارة االستراتيجيات التالية
 قانون المرور الجديد إقرار •

  شاملة للوزارةة يهيكلإعداد  •
  والدوائر وللوظائفإعداد الوصف الوظيفي لإلدارات  •
  وفق الهيكلية الجديدة وعلى أساس الكفاءة والتخصص والخبرة تسكين الكادر في اإلدارات والوظائف •
  

سلطة تنفيذية شبه مستقلة يحكم عملها قانون  تكون سلطة الترخيصتنطلق الوزارة من رؤيتها لضرورة أن 
 لوائح داخلية تصدر عن الوزارةو

  
. للوزارة التابع المرورالمحلية و من بينهم مراقب  المرورلجان ممثلو  يقودهاالنقل العام هيئة ُمنظمة  يديرو

  :وتكون من مسؤولياتها
 إجراء المسوحات الالزمة لقطاع النقل العام الحالي في فلسطين •

 إعداد الدراسات التحليلية الفنية واالقتصادية الالزمة لتحسين كفاءة وتطوير خدمات النقل العام   •

  والسياحي والخاص لنقل العاموضع المواصفات الفنية لوسائط ووسائل ا •

 إصدار التراخيص الالزمة لإلفراد والشركات في مجاالت النقل العام •

 تلبية متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة في كل ما يتعلق بقطاع النقل العام  •

 فيذ السياسات العامة للنقل العامتن •
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 .اعتماد الشركات الخاصة والمتخصصة بنقل الركاب والبضائع •
 

 :وزارة جسم يضم تحالف بين الوزارات المعنية مثلالمرورية فهو عبارة عن لسالمة المجلس األعلى لأما 
  .المواصالت و األشغال و الحكم المحلي اإلعالم و التعليم باإلضافة لمنظمات أهلية ذات عالقة

  

ألرصاد الجوية و هيئة و هيئة ا) وهي جسم ُمنظم(المؤسسات األخرى التابعة للوزارة مثل سلطة الطيران أما 
 ، على أنيديرها مجالس إدارة فعالة ،الموانئ و الخطوط الجوية فيجب أن تنفصل عن الوزارة بهيئات مستقلة

 .الخطوط الجوية يتم تخصيص

  
سلطة الترخيص، وسلطة ( والهيئات الجديدة  السلطاتلوزارة تشكيل  يمكن لكيف : ثانيا

، وبناء )الشواخص، وهيئة النقل العام، والمجلس األعلى للسالمة المرورية، وهيئة األرصاد
، وتمكينها من تقديم خدمات نوعية، وتمكينها من أخذ دورها واالضطالع بمهامها الجديدة ،قدراتها

  مة المواطن وشفافية العمل؟ومن تلبية االحتياجات المتزايدة، ومن ضمان كرا
.  2010وتنتهي مع نهاية شهر كانون أول عام  2009تبدأ المرحلة االنتقالية أو التحضيرية في شهر آب عام 

  . وتتمحور هذه المرحلة حول إنشاء األجسام الجديدة وتشكيلها
  :ولتحقيق ذلك ستتبنى الوزارة االستراتيجيات التالية

  بتلك األجسام ةالخاص ينناوتطوير مقترح للق 

  استصدار القرارات الالزمة إلنشاء تلك األجسام 
  لتلك األجسامتطوير اللوائح الداخلية المنظمة  
 لهاوالوصف الوظيفي  ةالتنظيمي تطوير الهياكل 

 تحديد االحتياجات الضرورية لعمل تلك األجسام  

  
متها لتقديم وعدم مالئ الترخيصق الخاصة  بدوائر وكما هو معروف تعاني الوزارة من تدني مستوى المراف

الخدمات، ومن حاجتها إلى األجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنها من تقديم الخدمات بنوعية جيدة وبكفاءة 
  :لذا ستتبنى الوزارة االستراتيجيات التالية للتغلب على هذه المسألة ومنها. عالية

 وتجهيزات مكتبية ومعدات وأجهزة ضرورية من مقر وأثاث  تطوير البنية التحتية 

 الكادر الوظيفي من حيث العدد واالحتياجات التدريبية  

 النظم اإلدارية والمالية والعمالتية والمعلوماتية التي تحتاجها  

المحاكم والشرطة ودوائر : رى مثلبين تلك األجسام والمؤسسات األخ آليات التشبيك والربط 
 لعالقةوالوزارات ذات ا الترخيص
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وفاعلية وكفاءة وشفافية إنتاجية ومهنية  أكثرلتكون   يةداخلالكيف يمكن تطوير بيئة عملنا : ثالثا
   وراحة؟

  
، بل ومن القضايا الحرجة التي يجب ايالءها االهتمام ة للوزارة من المهام المركزيةعتبر تطوير بيئة العمل الداخليي

في االنتقال إلى المرحلة الجديدة على مقدار النجاح ويعتمد نجاح الوزارة . والتركيز الكافيين من قبل قيادة الوزارة
  :ومن أجل تحقيق ذلك ستعمل الوزارة على تنفيذ االستراتيجيات التالية .الذي تحققه على الصعيد الداخلي

  
  تطوير بيئة عمل ترتكز على تحديد دقيق لألدوار والمسؤوليات والصالحيات والسلطات  
  به والتقيد بالتسلسل الوظيفيتوضيح الوصف الوظيفي وااللتزام  
تطوير سياسة وإجراءات تفويض فاعلة على كاف المستويات، باعتبار أن التفويض السليم والواضح  

  .الناجحة يشكل أحد أهم أركان القيادة اإلدارية
  تكريس الشراكة والعمل الجماعي في جميع اإلدارات واألقسام 
  تطوير نظام متابعة فعال 
  ومبسط لكل وحدة ادارية وضع دليل اجراءت واضح 
  الوظيفي للموظف  األمنتحقيق  

  
  ومع الشركاء؟ عملة لتعزيز دور الوزارة في المجتمع الفلسطيني نايمكنماذا : رابعا

  
من  ،حلي ومع كافة الشركاء واألطراف ذات العالقة بعمل الوزارةمتطوير عالقة الوزارة مع المجتمع ال إن

  :ومن أجل تحقيق ذلك ستعمل الوزارة على تحقيق القضايا التالية. تطوير ورعاية إلىالقضايا الهامة التي تحتاج 
  

ومتاحة وموزعة متكاملة  مواصالت التي تتعلق بقطاع النقل وال الخدماتتكون أن  الوزارةتضمن  أن •
  .على أساس المعيار السكاني المحافظات جميع بينبعدل 

  االتصال والتعامل مع الجمهورالوزارة واألجسام األخرى في مجال كادر قدرات تطوير  •
  أخرىتطوير القوانين واألنظمة لكي تتالءم والمستجدات من ناحية واحتياجات الجمهور من ناحية  •
   للحصول على الخدمات البيروقراطية ط اإلجراءاتتقليص وتبسي •
 وزيادة نجاعة العمل  تفعيل العمل الرقابي الداخلي بهدف التطوير •

 خارجي على عمل الوزارة يدور رقاب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمثلالتنسيق وزيادة  •

 اآلليةتوحيد اجراءت العمل في كافة المحافظات بنفس  •

 الشكاوي داخل الوزارة وتفعيل عملهاتفعيل دور وحدة  •

إشراك أصحاب العالقة من القطاع الخاص في تطوير السياسات والقوانين المتعلقة بتطوير قطاع النقل  •
 على أسس من الشراكة الحقيقيةوالمواصالت 
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 وفتح أبواب الوزارة لكل المواطنينالعمل بسياسة الباب المفتوح  •

  ت السلطة ذات العالقةالكامل مع مؤسساوالتعاون التنسيق  •
  

   ؟ي ظل استمرار االحتالل والفصل بين شقي الوطنف أهدافناكيف يمكننا تحقيق : خامسا
  

إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته في فصل محافظات الوطن، واستمرار الحصار المفروض على قطاع 
جدار الفصل والضم العنصري، مع تزايد وتيرة غزة وعزله كليا عن الخارج وعن الضفة الغربية، واستمرار بناء 

مصادرة األراضي وبناء المستوطنات االسرائلية، كل ذلك يفرض تحديات كبيرة على عمل الوزارة، ويترك 
  .بصماته على تطور قطاع النقل والمواصالت

  
  :هذا التحدي ومنهاتبني عدة استراتيجيات لمواجهة  إلىولمواجهة هذا الواقع ستعمد الوزارة 

 إتباع الالمركزية في عمل الوزارة واألجسام الجديدة -

واإلدارية والفنية والخدماتية، وربط جميع محافظات الوطن عبر تطوير األنظمة المعلوماتية  -
 االنترنيت لتجاوز الحصار والفصل العنصري المفروض على شعبنا ومؤسساته

بط الجغرافي االمتعلقة بالرتزويد المفاوض بكل الدراسات الفنية وبالمعلومات الالزمة و -
 بط الجغرافيااإلقليمي للتمسك بالحق الفلسطيني بالرمحاور الربط و

العمل مع الوزارات األخرى لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن المؤتمرات أو التكتالت  -
 ربط الجغرافي وإدارة المعاباالدولية والتي تدعم الحقوق الفلسطينية وخاصة تلك المتعلقة بالر

المشاركة بفاعلية في تطوير وتنفيذ حمالت الضغط والمناصرة والحشد لكسب التأييد الدولي  -
الربط اإلقليمي، وتعرية االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة محاور للحقوق الفلسطينية المتعلقة ب

 . في هذا المجال

على  طللضغ المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية والعمل على تطوير إستراتيجية -
    .إسرائيل وإرغامها على التقيد باالتفاقيات والقرارات الدولية
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     الغايات واألهداف والمخرجات التنموية واإلدارية
    :هرمية األهداف

انطلقت الوثيقة اإلستراتيجية للوزارة من تحليل دقيق لمصفوفة األهداف التي جرى التوافق عليها في الورشة 
والمصفوفة مبنية على تحليل جدلي يربط كافة عناصر ومكونات المصفوفة . المركزية التي عقدتها الوزارة في أريحا

تحقيق المستوى الثاني وهكذا  إلىارجية مواتية بشكل منطقي بحيث يقود توفر وتحقق مستوى ما، وضمن عوامل خ
  .ذلك الفهموالرسم البياني المرفق يبين بوضوح . الرؤية الشاملة للوزارة إلىوصوال 

   :الغايات واألهداف التنموية
هدف تنموي انبثق عنه العديد من المخرجات ومن كل  هدفا تنمويا، 33نها عانبثق  أهداف عامة سبعةحددت الوثيقة 

األهداف العامة  إلىالوثيقة هدفا عاما مؤسسيا انضم  ومن بين األهداف السبعة حددت. مخرجا 42ي بلغ عددها والت
الوزارة وتطوير وضعها المؤسسي الداخلي، باعتبار أن تحقيق هذا الهدف بتطوير قدرات هذا الهدف تمثل و ستة، ال

 السابعوقد انبثق عن الهدف العام . األخرىالعامة  هاأهدافيشكل شرطا ضروريا والزما لتتمكن الوزارة من تحقيق 
 بين بالتفصيل هرمية األهدافة تالتالي المصفوفةو. مجاالت عدة تأهداف إدارية ومؤسسية خاصة تناولسبعة 

  .والمخرجات

الرؤية    

الرسالة 

الغايات 

األهداف التنموية 

المخرجات 

األنشطة

المدخالت المادية والبشرية 

 
هرمية األهداف:  1شكل     
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  والمخرجات األهداف مصفوفة
 األهداف العامة

Goals/ Overall Objectives 
 الخاصة/األهداف التنموية

Specific Objectives 
 النتائج/المخرجات

Outputs 
تطوير قوانين وسياسات .1

وإجراءات نظمة وتعليمات أو
متعلقة  بقطاع  صديقة للبيئة

  النقل  

  تشريعات ولوائح وأنظمة جاهزة للتنفيذ تتعلق بكافة أنماط ووسائط النقل 1.1.1  رسم السياسات المتعلقة بالنقل البري والجوي والبحري  1.1
 القانونيةن في مستوى وعي ومعرفة الفئات المستهدفة باإلجراءات تحس 2.1.1

  المتعلقة بقطاع النقل بأنماطه المختلفة  

  تقدم في مأسسة العمل القانوني في الوزارة  1.2.1  تطوير اإلدارة العامة للشؤون القانونية  2.1  
تحديد الثغرات واالحتياجات قادرة على تشخيص و وحدة إدارية تم إنشاءها 2.2.1    

  والتداخالت القانونية بين الوزارة وبين األطراف األخرى ذات العالقة 
كادر مؤهل وكاف قادر على التعاطي مع القضايا القانونية الخاصة بقطاع  3.2.1    

  النقل 
ة اإلدارية والقانونية لهيئة األرصاد الجوية تطوير البيئ 3.1  

  اءة متقدمةفك لتصبح هيئة مستقلة وذات
   هقانون خاص بهيئة األرصاد الجوية تم تطوير 1.3.1

ة وكفاءة وفاعلية تؤهلها أن تصبح جوية مستقلة تعمل بمهني هيئة أرصاد 2.3.1    
  عضوا في المنظمات الدولية ومرجعا للبحث العلمي وللتنمية المحلية 

  محافظات الوطنتوسع في التغطية الخاصة باألرصاد الجوية لتشمل كافة  3.3.1    
فيالخدماتان جودةضم.2

وفق احدث  قطاع النقل،
 التقنيات والمواصفات العالمية
  وبما يضمن الحفاظ على البيئة

دعم الوزارة لتطوير سلطة الترخيص لتتمكن من تقديم  1.2
  خدمات الترخيص جميعها وفق أعلى المواصفات والمعايير 

  خدمات نوعية مقدمة للمواطن في مجال الترخيص  1.1.2
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

بيئة عمل صحية تتسم بالفاعلية والكفاءة والشفافية تضمن حقوق المواطن  2.1.2    
  وكرامته 

  ت اعلي تحقق األمن واألمان على شبكة النقل اخدمات أفضل وبمواصف 1.2.2  اصفات والمعايير الفلسطينية لوسائط النقل تطوير المو 2.2  
ضمان إعادة توزيع رخص تشغيل المركبات العمومية بما  3.2  

  يحقق عدالة التوزيع جغرافيا 
  تغطية شاملة للمواصالت لجميع محافظات الوطن  1.3.2

  استخدام أفضل لوسائط النقل الحكومية  1.4.2  ظام لضبط وترشيد النقل الحكوميوضع ن 4.2  
  انخفاض في المصاريف المتعلقة بالمركبات الحكومية  2.4.2    
  الت وخدمة أفضل للمواطنين مسرعة اعلي في انجاز المعا 1.5.2  حوسبة جميع خدمات الترخيص  5.2  
  الحد من التلوث مستوى أعلى من لبيئة وأفضل لصيانة وحماية  1.6.2  تطوير سياسات تشجيع استخدام الوقود البديل  6.2  

الغاز، وبجهاز التحويل وبورش  : مواصفات جاهزة ومصممة خاصة ب 2.6.2
  ئة التركيب ومحطات التعب

سلطة ترخيص مستقلة يحكمها قانون ولوائح داخلية منظمة سيسهم في  1.7.2  إنشاء سلطة الترخيص كسلطة تنفيذية مستقلة  7.2  
  تحسين مستوى الخدمة وكفاءة تقديمها 

ها قانون ولوائح داخلية منظمة تم تطويرها  من قلة يحكمهيئة نقل عام مست 1.8.2  قل العام إنشاء هيئة الن 8.2  
  شأنه تعزيز وتحسين مستوى الخدمات 

  هيئة أرصاد جوية مستقلة يحكها قانون ولوائح داخلية منظمة تم تطويرها  1.9.2  إنشاء هيئة األرصاد الجوية  9.2  
زيادة األمان والسالمة على.3

  الطرق 
تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس األعلى  1.3

 271وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم .للسالمة المرورية 
لتشكيل  44وتفعيل القرار رقم .بإنشاء مجلس المرور األعلى 

  أداء أفضل لكافة الجهات ذات العالقة بالسالمة المرورية  1.1.3
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

   استحداث سلطة الشواخصاللجنة العليا للطرق و
مجلس أعلى للسالمة المرورية يتمثل فيه كافة األطراف ثم تشكيله وتفعيل  2.1.3    

  عمله
سلطة شواخص فلسطينية مفعلة وتدار وفق أحداث القوانين والمعايير  3.1.3    

  الدولية 
تعزيز العمل بين األطراف ذات العالقة لضمان توفير  2.3  

وإنشاء وصيانة شبكة طرق آمنة وناجعة تسهم في دعم التنمية 
  البشرية المستدامة 

بيئة عمل صحية وفعالة وادوار واضحة لكل طرف من األطراف في  1.2.3
  مجال إنشاء وتطوير شبكات الطرق 

  انخفاض في نسبة حوادث الطرق واستخدام أكثر نجاعة وآمن للطرق  1.3.3  تحسين ورفع مستوى األمان والسالمة الطرقية  3.3  
تعزيزتعزيز الترابط والتواصل.4

والتواصل بين كافة  الترابط
التكامل بما يضمن  المحافظات

  والوحدة الجغرافية للوطن

اإلشراف على إنشاء شبكة طرق رئيسة تربط جميع  1.4
  محافظات الوطن 

ربط وتواصل أفضل للتجمعات السكانية ومحافظات الوطن بشبكة مالئمة  1.1.4
  من الطرق تؤدي إلى سهولة التنقل وتقليل لمعاناة الناس ولكلفة السفر 

العمل مع األطراف ذات العالقة لتحسين شبكة الطرق  2.4  
  قليل االختناقات المروية القائمة وت

إحكام أفضل على التدفق المروي بمخارج ومداخل المدن وتقليل الحوادث  1.2.4
  المرورية والتقليل من االختناقات المرورية 

متابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بربط شطري  3.4  
الوطن واالتفاقيات المبرمة مع التكتالت الدولية المتعلقة بالربط 

  البري والجوي والبحري 

 سهولة أكبر في حركة تنقل المواطنين بين المحافظات وبين شطري الوطن  1.3.4

ربط أفضل لفلسطين بالدول العربية وتحسين فرص المواطنين بالتنقل الى  1.4.4ية إنشاء خط السكك الحديد مشروع تطويرإعادة إحياء  4.4  
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

الرابط بين معبر قطاع غزة إلى الضفة الغربية واألردن كجزء 
  من خط الشرق السريع 

  األردن ومصر 

دعم وتشجيع وحماية االستثمار  .5
  في قطاع النقل 

تهيئة وتطوير البيئة القانونية الممكنة لتشجيع وحماية  1.5
  االستثمار في قطاع النقل 

  توجه اكبر االستثمار في قطاع النقل  1.1.5

  خطوط جوية أكثر فاعلية وتطور  1.2.5  خصخصة الخطوط الجوية الفلسطينية  2.5  
  بنية تحتية أكثر مالئمة لتطوير قطاع النقل العام  1.3.5  المساهمة في إنشاء مرافق النقل العام  3.5  
توفر المركبات والتجهيزات الخاصة بقطاع النقل بشكل أسهل وبشروط  1.4.5  تشجيع ودعم التوجه نحو االستيراد المباشر  4.5  

  أفضل للمواطن 
ويين تفرص االستثمار في قطاع النقل على المس ترويج 5.5  

  العربي والدولي 
  ن وزيادة فرص االستثمار في قطاع النقل تحس 1.5.5

تشجيع القطاع المصرفي لتشجيع االستثمار في قطاع  6.5  
  النقل 

  توفر األموال الالزمة لالستثمار في قطاع النقل  1.6.5

تعزيز التعاون والتنسيق. 6
 والمؤسساتوزارة البين والتكامل 

الخاص  الحكومية والقطاع
  المدنيومؤسسات المجتمع 

مأسسة آليات التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية  1.6
  واألهلية والخاصة 

مستوى أفضل من التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة األطراف ذات  1.1.6
  العالقة 

تطوير قدرات الوزارة وتحسين.7
أدائها لتتمكن من تحقيق رسالتها 

  وأهدافها

تمكين الوزارة من االنتقال من الوضع الحالي كجهة  1.7
مسؤولة عن تقديم الخدمات نحو دور أكثر فاعلية في التخطيط 

  والمراقبة واإلشراف على تقديم الخدمات 

  وزارة جاهزة ومؤهلة للقيام بأدوارها الجديدة  1.1.7
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

تطوير الوضع التنظيمي  والمؤسسي للوزارة ولألجسام  2.7  
  نبثقة عنهاالجديدة الم

  بيئة عمل أكثر مهنية وفاعلية وكفاءة  1.2.7

كادر أكثر مهنية وكفاءة وفاعلية في انجاز المهام وإدارة الوزارة والسلطات  1.3.7  تطوير الكادر الوظيفي للوزارة ولألجسام المنبثقة عنها  3.7  
  والهيئات الجديدة

تطور في مستوى المهنية والكفاءة والفاعلية والشفافية في الوزارة واألجسام   1.4.7  تطوير النظم اإلدارية والفنية والمعلوماتية والرقابية 4.7  
  األخرى 

  سام الجديدة عالقات مهنية وتعاون أفضل بين العاملين في الوزارة واألج 1.5.7  تطوير بيئة عمل صحية داخل الوزارة واألجسام الجديدة  5.7  
  بيئة عمل أفضل ومشجعة على العمل ومريحة للموظفين وللجمهور  1.6.7  تطوير البنية التحتية للوزارة ولألجسام الجديدة  6.7  
  
  

تطوير عالقة الوزارة مع الجمهور وجميع األجسام  7.7
  واألطراف ذات العالقة

  عالقات جيدة تربط الوزارة بالجمهور 1.7.7

وفرص الربط  دراسة آليات- 8
  اإلقليمي

  
  
  
  

 تعزيز البيئة القانونية كقانون النقل الدولي متعدد الوسائط 1.8

  
  في مجال النقل متعدد الوسائط رجاهزية اعلي لالستثما 1.1.8

المشاركة بفاعلية باألحداث والمؤتمرات الدولية ذات  2.8
  روميدوالعالقة كأنشطة االسكوا واالي

  بالتخطيط لمحاور الربط اإلقليميدور اكبر لفلسطين  1.2.8

إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة النشاطات والدراسات  3.8
  الدولية بالخصوص

  تطور واضح في مستوى األداء لدى المشاركة الدولية  1.3.8

الدخول باالتفاقيات الدولية ذات العالقة كاالتفاقية الدولية  4.8
  لنقل البضائع الخطرة وغيرها

  اعلي الستثمار في مجال النقل بشكل عامجاهزية  1.4.8
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

    

  العمل بالخطة التنفيذية التفاقية الطرق الدولية 5.8
  

  تنفيذ ما يترتب على فلسطين بما يختص باتفاق الطرق 1.5.8

  الطرقتنفيذ ما يترتب على فلسطين بما يختص باتفاق  1.6.8  العمل بالخطة التنفيذية التفاقية السكك الدولية 6.8

    
تطوير مرافق النقل والمشاريع-9

  اإلستراتيجية
  نشاط تجاري واسع 1.1.9  إنشاء ميناء غزة التجاري 1.9

  تطور وحماية مهنة صيد األسماك 1.2.9  الصيادين تطوير مرافيء 2.9
  ارتفاع المستوى ألمعاشي لشريحة صيادي األسماك 2.2.9

  توفر نقل ركاب جوي دولي 1.3.9  الدوليإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات  3.9

  سهولة التجارة والنقل وإنعاش االقتصاد الفلسطيني 1.4.9  إنشاء قرية الشحن الجوي 4.9
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 األهداف العامة
Goals/ Overall Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives 

 النتائج/المخرجات
Outputs 

  توفر نقطة عبور ثانية إلى األراضي األردنية 1.5.9  إعادة تأهيل  جسر األمير محمد 5.9
  
$  
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  ) 1( ملحق رقم 
 Macro & Micro External Environment للوزارة العامة والمباشرة الخارجيةتحليل البيئة نتائج 

  Opportunities   الفرص

  مدى األهمية المطروحة النقطة/الظاهرةاتجاه الفرص
  غير مهمة  ضرورية  مهمة  جدامهمة غير واضحة/ثابتة بانخفاض بازدياد

  :على المستوى السياسي

                  لإلصالح والتغييروجود قيادة سياسية داعمة 

توجه حقيقي ومخلص نحو التغيير والتطوير من قيادة الوزارة على
  جميع المستويات

                

رام اهللا مركز الوزارة واألجسام الجديدوجود استقرار نسبي في مدينة 
مما يخلق الغربيةفي الضفة  بمدن أخرىأذا ما قورن المتوقع إنشاءها 

  والتطوير المطلوب مناخاً جيداً لالستثمار

                

حالة  إلنهاءالحوار الوطني  إعادةبروز مؤشرات ايجابية حول 
االنقسام الحاصلة، مما يعطي دفعة جديدة لتطوير دور وفاعلية 

  المؤسسة الرسمية الفلسطينية
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  مدى األهمية المطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة الفرص

  غير مهمة  ضرورية  مهمة  جدامهمة واضحةغير/ثابتة بانخفاض بازدياد
  :على المستوى التكنولوجي

مما يمكن الوزارة  في مجال وسائل االتصال الحديثة السريعالتطور 
واألجسام الجديدة من تجاوز نسبي لواقع الفصل ألقسري المفروض 

  علينا من االحتالل اإلسرائيلي

                

التكنولوجي وما يرافقه من انخفاض في التكلفة تشجع الوزارة التقدم 
على االستمرار في استغالل التكنولوجيا في تطوير األنظمة وتوفير 

والتسريع في . األجهزة الالزمة لعمل السلطات والهيئات الجديدة
الخدمات التي يمكن تقديمها عبر االنترنت وخدمات االتصال 

  األخرى كالبريد

                

ازدياد في أعداد مستخدمي االنترنت، وزيادة متسارعة في أعداد 
مستخدمي الدفع االلكتروني مما يستلزم اإلسراع في تطوير الخدمات 
المقدمة عبر االنترنيت، وتقديم استشارات حية عبر هذه الشبكة، 
وزيادة التعاون والتنسيق مع البنوك لوضع برامج خاصة بالدفع 

  مفهوم الحكومة االلكترونيةفي التوجه لتطبيق التسريع االلكتروني، و
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  مدى األهمية المطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة الفرص

  غير مهمة  ضرورية  مهمة  جدامهمةغير واضحة/ثابتة بانخفاض بازدياد

  :على المستوى االجتماعي

تحسن في مستوى احترام الملكية العامة لدى الجمهور، وكذلك بفعل
تطور المستوى األمني وفرض نسبي لسلطة القانون، مما قلل من نسبة

المرور ووسائط النقل والمباني وإشاراتاالعتداءات على الشوارع 
 العامة

                

استعداد كبير لدى شركاء الوزارة من القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني للتنسيق والتعاون والعمل المشترك ألجل تطوير قطاع
النقل والمواصالت وتعزيز الوعي المجتمعي وتأهيل الكوادر وتطوير

  النظم الفنية

                

  :على المستوى التعليمي والتعلمي

وجود فرص عديدة لالستفادة واالطالع على تجارب العديد من 
  في تطوير قطاع النقل والمواصالتالدول العربية واألجنبية 

                

توجيه متزايد لدى الطلبة الجامعيين نحو التخصصات ذات العالقة 
  بالمواصالت
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الحاجة لزيادة المعرفة وتطوير مهارات المواطنين في استخدام 
االنترنيت للحصول على الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يشكل 

  وشركائها لتوفير هذا التدريبفرصة جيدة للوزارة 

                

 :على المستوى االقتصادي
                  2010- 2008وجود خطة لإلصالح والتنمية 

استمرارية دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية مما يمكنها من 
  تحقيق جزء جيد من مشاريعها التنموية

                

الفلسطيني وهو متوجه نشط نحو االستثمار من جديد في االقتصاد 
برز بوضوح في مؤتمر االستثمار الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في
مدينة بيت لحم مما يعزز فرص نجاح تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في

 مجال تطوير قطاع النقل والمواصالت

                

                  قطاع النقل والمواصالتاستعداد أكبر للقطاع الخاص لالستثمار في 

متزايد من الهيئات المحلية والوزارات ذات العالقة بتطوير اهتمام 
  البنية التحتية لقطاع المواصالت

                

  :على المستوى الديموغرافي

الزيادة المضطردة في عدد السكان والهجرة الداخلية وتمركزها في
بعض المدن سيؤدي إلى ازدياد مضطرد لوسائط النقل مما سيعزز

  لالستثمار في هذا القطاع الواعدويشجع القطاع الخاص 
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  :على المستوى القانوني

وجود قانون جديد للمرور في مراحل إعداده األخيرة، وفي حالة إقرار
  سيشكل أساسا لمرحلة نهوض جدية في قطاع النقل والمواصالت

                

وجود توجه جدي لدى الوزارة في تطوير الدائرة القانونية ورفده
المختص والكافي للمساهمة في تطوير السياسات والقوانينبالكادر 

  واللوائح الداخلية المنظمة للهيئات والسلطات الجديدة

                

  :على المستوى البيئي

وجود غاز صديق للبيئة يمكن في حال تمكن الوزارة من إدخاله 
  للسوق الفلسطينية أن يسهم في حماية البيئة الفلسطينية من التلوث

                

التوجه الجدي لدى الوزارة إلدخال األجهزة الجديدة لفحص الدخان
الغاز، وبجهاز التحويل:  وتطوير مواصفات جاهزة ومعممة خاصة ب

 وبورش التركيب وبمحطات التعبئة للتخفيف من تلويث البيئة

                

ازدياد الوعي لدى المواطن بأهمية الحد من التلوث، وحماية البيئة من
  الممارسات البيئية غير المستدامة

                

وجود العديد من المؤسسات البيئية المستعدة والمهتمة بالعمل المشترك
مع الوزارة، لوضع حد للتدمير المتواصل للبيئة، ولرفع وعي
المواطنين لمواجهة تلك التصرفات والممارسات غير المسؤولة من

 ومن بعض الفلسطينيين إسرائيل
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  ) 2( ملحق رقم 
 Macro & Micro External Environment للوزارة العامة والمباشرة تحليل البيئة الخارجيةنتائج 

 Threats  والمخاطر الخارجية التحديات
  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر

غير /ثابتةبانخفاض بازدياد
  واضحة

  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

 :على المستوى السياسي
استمرار االحتالل اإلسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية تجاه شعبنا ومؤسساتنا وأرضنا، وما 
يحمله ذلك من تحديات كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكافة مؤسسات القطاع الخاص 

  والمجتمع المدني

           

استمرار تجاهل إسرائيل ورفضها االنصياع لقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية واالتفاقات 
المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وبالتحديد ما يتعلق بقطاع النقل واالتصاالت، وخاصة الربط 

االستحقاقات يضع ان استمرار التعنت اإلسرائيلي في تنفيذ جميع تلك . الجغرافي والمعابر وغيرها
  .الوزارة أمام تحديات كبيرة، ويزيد من العوامل المحددة لعملها ولتطوير القطاع

           

            .ة على كافة الصعدعقتواستمرار االنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية وتأثيراته الم

 الشمالية المحافظات بين التواصل انعدامو ،وتقطيع أوصال الوطن ،ستمرار سياسة الحصارا

المدمرة على مجمل مناحي  هوبناء جدار الضم والفصل العنصري وتأثيرات الجنوبية، والمحافظات
كم، تأثير مباشر  670على امتداد أكثر من  العنصري الفصل جدار بإنشاء إسرائيل فقيام .الحياة

ط المواصالت على استدامة أنظمة وخدمات النقل والمواصالت، حيث أن الجدار يقطع خطو
العامة لعدد من األماكن الواقعة خلف الجدار ويقلص عدد الطرق التي تربط بين التجمعات 
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  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر
غير /ثابتةبانخفاض بازدياد

  واضحة
  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

مضاعفة أطوال وأوقات زمن الرحالت في المناطق  إلىالسكاني الفلسطينية األمر الذي يؤدي 
ول إلى إضافة إلى أن الجدار يشكل عائقا أمام تقديم خدمات تساهم في الوص. المتأثرة من الجدار

  .تنمية مستدامة في فلسطين
المخاطر الذي يحمله إمكانية فشل السلطة في تحقيق اإلصالحات المطلوبة وتلبية توقعات المواطنين

  واحتياجاتهم
          

             الحدودية، وتأثير ذلك على قطاع النقل والمواصالت المعابر على السيطرة انعداماستمرار 

انعدام الضغط الدولي على إسرائيل إلرغامها على تنفيذ االتفاقيات المبرمة من شأنه أن يشجع 
وهذا يتطلب . إسرائيل على االستمرار بالتمادي في سياساتها وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني

فلسطينية وعربية ودولية لممارسة الضغط السياسي واالقتصادي والعلمي على  إستراتيجية وضع
  . رائيل حتى تتوقف عن ممارساتها وتلتزم بتطبيق قرارات األمم المتحدة والشرعية الدوليةإس

          

 :على المستوى االقتصادي

استمرار تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، واعتماد السلطة على الموانئ واألسواق 
وهنا تكمن أهمية تشجيع الوزارة االستيراد المباشر للتخفيف من االرتهان للسوق . اإلسرائيلية
ضرورة وضع إستراتيجية للضغط على الجانب اإلسرائيلي لوقف  إلىإضافة . اإلسرائيلي

رضته للبدء بترميم مطار عرفات الدولي، والشروع في بناء ميناء غزة، وفتح ممر يربط معا
  .كما بات من الضرورة بمكان إعادة فتح معبر رفح مع مصر. الضفة بالقطاع

           

             الموقعة بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلى االقتصادية والمحددات التي تفرضها االتفاقات القيود
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  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر
غير /ثابتةبانخفاض بازدياد

  واضحة
  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

هذا الملف من جديد وإعاد فتح إعادةأهمية وهنا تكمن . والتي تصب لصالح المصلحة اإلسرائيلية
  .التوازن في بنوده لمصلحة الجانب الفلسطيني

 النقل قطاع والمشاريع الحيوية والرئيسة لتطوير البرامج لتنفيذ الالزم التمويل توفر عدم

ان استمرار الوزارة والسلطة في جهودها في مجال تجنيد مزيد من األموال لتمويل  .والمواصالت
كما أن التوجه لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص . تلك المشاريع، يعتبر أمرا هاما وحيويا

  . المشاريعالفلسطيني والعربي من شأنه اإلسهام في توفير األموال الالزمة لتنفيذ العديد من 

          

الفلسطينية وما يشكله من تحد كبير أمام االستثمار في هذا القطاع  المناطق في النقل تكلفة ارتفاع
وهذا يتطلب إجراء دراسات اقتصادية للوقوف على العوامل التي ترفع من  .الحيوي والهام

كما أن . التكلفة، والبحث في إيجاد حلول بديلة للتقليل من التكلفة، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمر
  .من الضروري تطوير نظام حوافز متنوع لتشجيع االستثمار في هذا القطاع

           

وزيادة نسب البطالة وتراجع القيمة الشرائية للدينار والدوالر،  ،االقتصادياستمرار التدهور 
للوزارة بشكل خاص، ذلك على المصادر المالية  انعكاسو ،والفقر بين أوساط الشعب الفلسطيني

تأثيره على قدرة الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع ذات  وبالتالي وللسلطة بشكل عام،
وهذا األمر يتطلب من الوزارة تبني إستراتيجية  .طاع النقل والمواصالتاألولوية لتطوير ق

الجانب األول موجه للمواطن وتطوير آليات وحوافز لتشجيعه على دفع ما عليه للوزارة . مزدوجة
والجانب اآلخر يتعلق بتطوير آليات عمل الوزارة وزيادة النجاعة في . ولألجسام التنفيذية الجديدة

 .التكلفة والوقت المبذول في تنفيذ أية مهمةالعمل لتقليل 
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  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر
غير /ثابتةبانخفاض بازدياد

  واضحة
  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

  

اطه بالقضايا السياسية الدول المانحة عن الدعم المالي لهذا القطاع الرتبالعديد من أحجام 
  .والسيادية

          

ألسباب سياسية أو 2010-2008عرقلة تنفيذ خطة االصطالح والتنميةالمخاطر التي قد تترتب عن 
.اقتصادية، وما سيجره ذلك من تداعيات سلبية على عمل الوزارة ومشاريعها الواردة في هذه الخطة

             

  :على المستوى الديموغرافي
التزايد السكاني المضطرد، واالحتياجات المتسارعة والمتزايدة لوجود بنية تحتية مناسبة، ولتوفير 

 األعباءووالضغوط وكذلك مواجهة التحديات . وسائط نقل مالئمة وكافية تفي بهذا التزايد الكبير
مدينة رام اهللا، المدن الفلسطينية بشكل عام، وباتجاه نحو من الريف الهجرة الداخلية  التي تفرضها 

بنيتها  العاصمة اإلدارية والسياسية واالقتصادية المؤقتة للسلطة الفلسطينية، بشكل خاص وعلى
واألجسام التنفيذية الجديدة من إستراتيجية عمل قادرة  الوزارة يتطلبه منوما  ،التحتية ومؤسساتها

  . على توفير خدماتها المتنوعة لكافة المواطنين بشكل متساوي

           

، وتأثير ذلك على فاعلية الوزارة واألجسام إلى الخارجالعلمية والفنية المؤهلة هجرة الكفاءات 
  .الجديدة بشكل خاص، وعلى تطور قطاع النقل والمواصالت بشكل عام

              

  :على المستوى التكنولوجي

              إن الواقع الحالي للوزارة . يشكل التطور التكنولوجي فرصة كما هو تحد للوزارة واألجسام الجديدة
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  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر
غير /ثابتةبانخفاض بازدياد

  واضحة
  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

 اتءقدرات وكفايتطلب، بشكل جاد، وضع الوزارة خطة تطويرية متنوعة المجاالت لتعزيز 
ت كادرها ليتمكن من اللحاق بالتطور الهائل في مجال التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا المعلوما

مما سيؤدي إلى تطوير حقيقي في نوعية الخدمات وكيفية تقديمها أو في حصول . بشكل خاص
كما أن إحداث هذا التغيير يتطلب أيضا تطوير في األنظمة الفنية . المواطن والوصول اليها

وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وفي توفير التجهيزات والمعدات الحديثة الضرورية إلحداث النقلة 
  .لوبة في عمل الوزارة والخدمات المتنوعة في مجال النقل واالتصاالتالمط

نتيجة استخدام شبكة االنترنيت، مما يتطلب جهودا أكبر منزيادة فرص القرصنة لمعلومات الوزارة 
الوزارة لحماية أنظمتها من أعمال القرصنة المحتملة وتطوير كادرها في مجال تكنولوجي

  .المعلومات

                

 :على المستوى القانوني
ان تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للوزارة يعتمد على توفر شرط مسبق، وهو حصول الوزارة على 

وهذا يتطلب من . موافقة مجلس الوزراء وتبنيه للمنهجية والتوجه الجديد الذي تحمله هذه الخطة
الوزارة اإلسراع في تحقيق هذا الشرط الضروري والالزم لالنطالق في تحقيق ما ورد من 

  . شاريع وأنشطة ستؤدي، بال شك، إلى تطور نوعي في قطاع انقل والمواصالتأهداف وم

           

قانون التأجير التمويلي وقوانين السلطات المحلية سيربك : إقرار المزيد من القوانين واألنظمة مثل
ولمنع  تشاورللوهذا يتطلب الرجوع إلى وزارة النقل قبل إقرار هكذا قوانين . عمل الوزارة

كما بات من الضروري انجاز وإصدار العديد من  .تضارب القوانين والجهات المصدرة لها
  :القوانين مثل
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  مدى األهميةالمطروحة النقطة/إتجاه الظاهرة  في المستقبلالوزارةالتهديدات التي قد تعترض/المخاطر
غير /ثابتةبانخفاض بازدياد

  واضحة
  مهمة
  جدا

  غير مهمة  ضرورية  مهمة

  قانون الحاجات والخدمات •
 قانون المرور •

 قانون الطرق •
  :على المستوى البيئي

الفلسطينية وذلك بفعل الممارسات الممنهجة من قبل ةإن التدهور الكبير والمتسارع في وضع البين
االحتالل اإلسرائيلي، أو بفعل مجموعات فلسطينية غير مسؤولة، أو كان نتيجة تقصير الجهات

تحد من التدمير أو تالرسمية الفلسطينية في حماية البيئة ووضع قوانين وسياسات وإجراءا
أوجهة تمارس تلك الممارسات تحت مسؤولية القانوناالعتداءات أو التلويث للبيئة، وتضع أي فرد 

مركبة في الضفة 170,000إن االزدياد الحاصل في أعداد المركبات والتي تصل الى حوالي 
والقطاع ، وهذا العدد آخذ باالزدياد بشكل كبير يتطلب من الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية

كما يتطلب العمل. بشكل رئيسي من انبعاث الغازات العادمةاستباقية للحد من تلوث البيئة الناتج 
على إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق للحد من االزدحامات المرورية، التي بدورها تزيد من تلوث

إضافة إلى إدخال أنواع جديدة من الغاز الصديق للبيئة وتشجيع المواطنين على استخدامه. الهواء
 .   لبيئي لدى المواطنينوالعمل على تطوير الوعي ا
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 ) 3( ملحق رقم 

  2011-2009للفترة فوفة األهداف العامة والتنموية والمشاريع المخطط لها مص
 األهداف العامة

Goals/ Overall 
Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives  

 النتائج/ المخرجات 
Outputs 

 األنشطة/المشاريع
Projects / Activities 

وانين ق تطوير .1
نظمة أوسياسات و

وإجراءات وتعليمات 
متعلقة  صديقة للبيئة
  بقطاع النقل  

رسم السياسات المتعلقة  1.1
  بالنقل البري والجوي والبحري 

تشريعات ولوائح وأنظمة جاهزة للتنفيذ  1.1.1
  تتعلق بكافة أنماط ووسائط النقل

تحسن في مستوى وعي ومعرفة الفئات  2.1.1
المستهدفة باإلجراءات القانونية المتعلقة بقطاع 

  النقل بأنماطه المختلفة  

إعداد مشروع قوانين النقل البري والجوي والبحري واللوائح التنفيذية  1.1.1.1
  الخاصة 
كون تطوير دليل شامل ومفصل بالجوانب واإلجراءات القانونية بحيث ي 2.1.1.1

  مرجعا للفئات المستهدفة
إعداد برنامج خاص بالتوعية لكافة الفئات المستهدفة يشمل الحمالت  1.1.1.2

حول اإلجراءات القانونية الخاصة بقطاع النقل والمسموع والمرئي  المقروءواألعالم 
  بأنماطه المختلفة

تطوير اإلدارة العامة  2.1  
  للشؤون القانونية 

  إعداد برنامج لتطوير قدرات اإلدارة العامة للشؤون القانونية  1.1.2.1  تقدم في مأسسة العمل القانوني في الوزارة  1.2.1

وحدة إدارية تم إنشاءها قادرة على  2.2.1    
تشخيص وتحديد الثغرات واالحتياجات والتداخالت 
القانونية بين الوزارة وبين األطراف األخرى ذات 

  العالقة 

  القانونيةمستشارين قانونيين ودمجهم في اإلدارة العامة للشؤون  3تعيين  1.2.2.1
  إعداد الشروط المرجعية والوصف الوظيفي للوحدة  2.2.2.1

كادر مؤهل وكاف قادر على التعاطي مع  3.2.1    
  القضايا القانونية الخاصة بقطاع النقل 

   :األخرى عبرتطوير برنامج لتبادل الخبرات مع الدول  1.3.2.1
  إرسال كوادر للتدريب واالطالع على التجارب األخرى  -
  استقبال وفود من دول أخرى  -
فلسطين، سوريا، (ومتعدد لتبادل الخبرات  رباعيتطوير برنامج  -

  وبرنامج ثنائي من جهة أخرى مع إسرائيل) ,مصر, األردن



64 

 

 األهداف العامة
Goals/ Overall 

Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives  

 النتائج/ المخرجات 
Outputs 

 األنشطة/المشاريع
Projects / Activities 

واإلجراءات إجراء دراسة مقارنة مع دول أخرى حول السياسات  -
  والقوانين الخاصة بقطاع النقل

تطوير البيئة اإلدارية  3.1  
والقانونية لهيئة األرصاد 
الجوية لتصبح هيئة مستقلة 

  وذات كفاءة متقدمة

قانون خاص بهيئة األرصاد الجوية تم  1.3.1
  تطويره 

  ة إعداد القانون والسياسات واإلجراءات القانونية المنظمة  لعمل الهيئ 1.1.3.1

هيئة أرصاد جوية مستقلة تعمل بمهنية  2.3.1    
وكفاءة وفاعلية تؤهلها أن تصبح عضوا في 
المنظمات الدولية ومرجعا للبحث العلمي وللتنمية 

  المحلية 

تطوير برنامج خاص ببناء القدرات والتطوير المؤسسي لهيئة األرصاد  1.2.3.1
  :الجوية يشمل
  تطوير الكادر -
  توفير المقر والبنية التحتية المناسبة  -

توسع في التغطية الخاصة باألرصاد  3.3.1    
  الجوية لتشمل كافة محافظات الوطن

توفير التجهيزات الفنية والعلمية الالزمة لعمل الهيئة وفق اعلي  1.3.3.1
  المواصفات الدولية 

 جودة  الخدمات نضما.2
وفق  قطاع النقل، في

التقنيات  احدث
 والمواصفات العالمية

وبما يضمن الحفاظ 
  على البيئة

دعم الوزارة لتطوير  1.2
سلطة الترخيص لتتمكن من 
تقديم خدمات الترخيص جميعها 
وفق أعلى المواصفات 

  والمعايير 

خدمات نوعية مقدمة للمواطن في مجال  1.1.2
  الترخيص 

  تحديد وتطوير مواصفات وشروط تقديم خدمة الترخيص على اختالفها  1.1.1.2
  إصدار دليل المواصفات وشروط تقديم الخدمة  2.1.1.2

  توفير التجهيزات الالزمة لعمل السلطة بكفاءة ومهنية عالية  3.1.1.2
استكمال أتمته دوائر السير وربطها بنظام شامل إلدارة المعلومات سهل  4.1.1.2
  م والوصول إليه االستخدا
  لجمهورلتسهيلها على ااالنترنيت بواألجسام الجديدة خدمات الوزارة ربط  5.1.1.2

بيئة عمل صحية تتسم بالفاعلية والكفاءة  2.1.2    
  والشفافية تضمن حقوق المواطن وكرامته 

  تطوير نظام رقابي فّعال على كافة أنواع الخدمات المقدمة 1.2.1.2
  في مجال المتابعة والمراقبة   ةالوزارة وتأهيليتدريب كادر  2.2.1.2
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 األنشطة/المشاريع
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تطوير المواصفات  2.2  
والمعايير الفلسطينية لوسائط 

  النقل 

خدمات أفضل وبمواصفات اعلي تحقق  1.2.2
  األمن واألمان على شبكة النقل 

  توعية الجمهور بالمواصفات الخاصة بوسائط النقل تطوير وتنفيذ برامج ل 1.1.2.2
تطوير وتطبيق نظام متابعة ورقابة فاعل للتأكد من االلتزام بالتقييد  2.1.2.2

  بالمواصفات والمعايير الموضوعة 
  مركز ألبحاث النقل والمواصالت إنشاءمشروع  3.1.2.2

ضمان إعادة توزيع  3.2  
رخص تشغيل المركبات 
العمومية بما يحقق عدالة 

  التوزيع جغرافيا 

تغطية شاملة للمواصالت لجميع محافظات  1.3.2
  الوطن 

عقد اجتماعات تشاوريه مع القطاع الخاص لنقاش موضوع دمج شركات  1.1.3.2
   النقل العام
إعداد الدراسات الالزمة إلحداث الدمج في شركات النقل العام بشكل مالئم  2.1.3.2
  ومقبول

  طية في النقل العام دمج شركات النقل العام بما يحقق التغ  3.1.3.2
وضع نظام لضبط وترشيد  4.2  

  النقل الحكومي
 تطوير معايير وإجراءات لتخصيص المركبات الحكومية لجهات االستحقاق  1.1.4.2  استخدام أفضل لوسائط النقل الحكومية  1.4.2

  
انخفاض في المصاريف المتعلقة بالمركبات  2.4.2    

  الحكومية 
  وإجراءات فعالة لضبط ومراقبة استخدام وسائط الحكوميةتطوير آليات  2.2.4.2

إجراء دراسة جدوى حول آليات الصيانة المستخدمة حاليا وطرح بدائل  2.4.1.3      
  أكثر كفاءة وفاعلية 

حوسبة جميع خدمات  5.2  
  الترخيص

سرعة اعلي في انجاز المعامالت وخدمة  1.5.2
  أفضل للمواطنين

إنشاء قاعدة معلومات شاملة تتسم بسهولة االستخدام والوصول إليها من  1.1.5.2
  كافة الفئات ذات العالقة

  توفير األجهزة والمعدات الالزمة  الستكمال عمليات الحوسبة 2.1.5.2
  االستخدام األمثل لألجهزة والبرامج الجديدة حولتدريب وتأهيل الكادر  3.1.5.2
  شمل إصدار النشرات والحلقات التلفزيونية واإلذاعيةإعداد برنامج توعية ي 4.1.5.2
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تشجيع تطوير سياسات  6.2  

  استخدام الوقود البديل
  الحد من التلوث ولبيئة اصيانة وحماية  1.6.2

  
  تطوير نظام حوافز خاص باستخدام الوقود الصديق للبيئة  1.1.6.2

  
:  ممة خاصة بمواصفات جاهزة ومع 2.6.2    

التحويل وبورش التركيب الغاز، وبجهاز 
  محطات التعبئةبو

  تخفيض الرسوم على الوقود البديل  1.2.6.2
إعداد دليل خاص بالمواصفات السابقة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات  2.2.6.2

  والمقاييس وهيئة البترول
إنشاء سلطة الترخيص  7.2  

  كسلطة تنفيذية مستقلة 
سلطة ترخيص مستقلة يحكمها قانون  1.7.2

ولوائح داخلية منظمة سيسهم في تحسين مستوى 
  الخدمة وكفاءة تقديمها 

  تطوير وسن القانون الخاص بسلطة الترخيص  1.1.7.2
  تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للسلطة 2.1.7.2
  تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للسلطة  3.1.7.3
  نفيذ أنشطة خاصة بدور السلطة الجديدة ت 4.1.7.2

هيئة نقل عام مستقلة يحكمها قانون ولوائح  1.8.2  إنشاء هيئة النقل العام  8.2  
تعزيز وتحسين مستوى لتطويرها داخلية منظمة تم 

  الخدمات 

  تطوير مقترح للقانون الخاص بهيئة النقل العام  1.1.8.2
  تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للهيئة  2.1.8.2
  تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للهيئة 3.1.8.2
  تنفيذ سلسة من األنشطة التوعوية حول دور هيئة النقل 4.1.8.2

إنشاء هيئة األرصاد  9.3  
  الجوية 

هيئة أرصاد جوية مستقلة يحكها قانون  1.9.3
  ولوائح داخلية منظمة تم تطويرها 

  تطوير القانون الخاص بإنشاء الهيئة كجسم مستقل  1.1.9.3
  تطوير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة 2.1.9.3
  تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للهيئة 3.1.9.3
تنفيذ سلسلة من األنشطة التوعوية حول هيئة األرصاد الجوية ومجاالت  4.1.9.3

  عملها وكيفية االستفادة من خدماتها
وضع آليات فعالة للتكامل بين كافة األطراف الفاعلة في مجال السالمة   1.1.1.3 أداء أفضل لكافة الجهات ذات العالقة  1.1.3تفعيل قرار مجلس  1.3زيادة األمان والسالمة . 3
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 الخاصة/األهداف التنموية
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 النتائج/ المخرجات 
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 األنشطة/المشاريع
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الوزراء بإنشاء المجلس األعلى   على الطرق 
للسالمة المرورية بما في ذلك 

  استحداث سلطة الشواخص 

  بالسالمة المرورية 
  

  المرورية

مجلس أعلى للسالمة المرورية يتمثل فيه  2.1.3    
  كافة األطراف ثم تشكيله وتفعيل عمله

  تطوير نظم ولوائح داخلية وقوانين خاصة بالمجلس 1.2.1.3

سلطة شواخص فلسطينية مفعلة وتدار وفق  3.1.3    
  أحداث القوانين والمعايير الدولية 

   إعداد القانون والنظام واللوائح الداخلية المنظمة لعمل سلطة الشواخص 1.3.1.3

تعزيز العمل بين  2.3  
األطراف ذات العالقة لضمان 
توفير وإنشاء وصيانة شبكة 
طرق آمنة وناجعة تسهم في 

  مية البشرية المستدامة دعم التن

بيئة عمل صحية وفعالة وادوار واضحة  1.2.3
لكل طرف من األطراف في مجال إنشاء وتطوير 

  شبكات الطرق 

  إعداد وتطوير دليل التصنيع والمواصفات الهندسية الالزمة للطرق  1.1.2.3
تحديد دقيق لألدوار والمهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العالقة  2.1.2.3

  )الوزارة، األشغال العامة ، الحكم المحلي، بكدار وغيرها(بإنشاء الطرق وصيانتها 

تحسين ورفع مستوى  3.3  
  األمان والسالمة الطرقية 

انخفاض في نسبة حوادث الطرق واستخدام  1.3.3
  أكثر نجاعة وآمن للطرق 

تطوير برامج خاصة بتحسين مستوى الوعي المروري لدى المواطنين  1.1.3.3
  السائقين 
تطوير وتطبيق المواصفات الهندسية عند المصادقة على مشاريع الطرق  2.1.3.3

  وتعديالتها 
  تكثيف الرقابة على متانة وسالمة وصالحية المركبات ووسائط النقل  3.1.3.3
  )دوريات السالمة على الطرق( تحركة مشروع الدينامومترات الم 4.1.3.3
  اإلشراف على تطوير برامج تأهيل السائقين  5.1.3.3
  تطوير دائرة الرقابة على مدارس السواقة  6.1.3.3
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  استخدام نظام النقط المتعلق بالمخالفات  7.1.3.3
  تطوير معايير الفحص الفني للمركبات  8.1.3.3
  تطوير نظام رقابي على إعادة تأهيل السائقين  9.1.3.3

دراسة وتقييم اإلشارات واألنظمة المرورية فى المدن الرئيسية فى  10.1.3.3
  الضفة الغربية وقطاع غزة

 تعزيز الترابط. 4
والتواصل بين كافة 

بما يضمن  المحافظات
التكامل والوحدة 

  الجغرافية للوطن

اإلشراف على إنشاء شبكة  1.4
طرق رئيسة تربط جميع 

  محافظات الوطن 

ربط وتواصل أفضل للتجمعات السكانية  1.1.4
ومحافظات الوطن بشبكة مالئمة من الطرق تؤدي 
إلى سهولة التنقل وتقليل لمعاناة الناس ولكلفة 

  السفر 

اإلقليمية الالزمة لربط  للطرق Master Planإعداد الخطة العامة  1.1.1.4
  المحافظات 
وتوفيرها للمفاوض  اإعداد الدراسات التفصيلية لكيفية الربط وتكاليفه 2.1.1.4
  الفلسطيني 
بالتعاون مع األطراف ذات العديد من الطرق  إعداد الدراسات إلنشاء 3.1.1.4
  :، ومن بين تلك الطرقالعالقة
  لطريق الساحلي بطريق صالح الدين طريق لربط ا •
  طريق يربط بين جنين والخليل  •
  الغربي بالضفة الغربية طريق الربط الشرقي  •
  المحافظات الجنوبية فيطريق السلطان العثماني  •
  المحافظات الجنوبية فيللنقل الثقيل ) 4(طريق رقم  •
  غزة شماالً حتى رفح جنوباً واديطريق صالح الدين من جسر  •

 فيإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بشبكات الطرق الدائرية وااللتفافية  4.1.1.4
  فلسطين فيالمدن الرئيسية 

الكوريدور الرابط بين الضفة الغربية بالدراسات والتصاميم الخاصة إعداد  5.1.1.4
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  وقطاع غزة

العمل مع األطراف ذات  2.4  
العالقة لتحسين شبكة الطرق 
القائمة وتقليل االختناقات 

  المروية 

إحكام أفضل على التدفق المروي بمخارج  1.2.4
ومداخل المدن وتقليل الحوادث المرورية والتقليل 

  من االختناقات المرورية 

  إعداد الدراسات الخاصة بالطرق الدائرية  1.1.2.4
  ة للمدن دراسات الخاصة بالتقاطعات الرئيساد الإعد 2.1.2.4
إعداد الدراسات الخاصة بإيجاد وتطوير مسارات سريعة وجديدة ال تدخل  3.1.2.4

  إلى مراكز المدن
 موازى للطريقطريق  إنشاءمشروع إعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ  4.1.2.4

  الساحلي لفصل المناطق السكنية عن السياحية ولحصر امتداد السكان
متابعة تنفيذ القرارات  3.4  

الدولية المتعلقة بربط شطري 
الوطن واالتفاقيات المبرمة مع 
التكتالت الدولية المتعلقة 
بالربط البري والجوي 

  والبحري 

سهولة أكبر في حركة تنقل المواطنين بين  1.3.4
  بين شطري الوطن المحافظات و

تطوير وتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة لكسب التأييد الدولي للحق  1.1.3.4
بط الجغرافي بين أجزاء الوطن بالتعاون والتنسيق مع جميع االرالفلسطيني في 
  األطراف المعنية

إعادة إحياء مشروع  4.4  
تطوير إنشاء خط السكك 
الحديدية الرابط بين معبر قطاع 

ربط أفضل لفلسطين بالدول العربية  1.4.4
وتحسين فرص المواطنين بالتنقل الى األردن 

  ومصر 

  الخاصة بالمشروع  Master Planإعداد الخطة العامة  1.1.4.4
  إنشاء وحدة مختصة داخل الوزارة لمتابعة مشروع السكك الحديدية  2.1.4.4
موقع حرم  فيالمترو دراسات جدوى وتصاميم خاصة بإنشاء شبكة إعداد  3.1.4.4
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غزة إلى الضفة الغربية 
واألردن كجزء من خط الشرق 

  السريع 

  سكة حديد خط الحجاز
  المشاركة في االجتماعات اإلقليمية والتنسيق المتعدد 4.1.4.4

  
دعم وتشجيع وحماية . 5

  االستثمار في قطاع النقل 
تهيئة وتطوير البيئة  1.5

القانونية الممكنة لتشجيع 
وحماية االستثمار في قطاع 

  النقل 

  مراجعة قانون تشجيع االستثمار وتطوير الجوانب المتعلقة بالنقل  1.1.1.5  االستثمار في قطاع النقل نحو توجه اكبر  1.1.5
ة مقارنة مع دول الجدار بخصوص تخفيض الجمارك ورسوم إعداد دراس 2.1.1.5
  المكوس

  تطوير نظام حوافز لتشجيع االستثمار في هذا القطاع 3.1.1.5
خصخصة الخطوط  2.5  

  الجوية الفلسطينية 
لخدمة  خطوط جوية أكثر فاعلية وتطور 1.2.5

   المسافرين
  نيةيالجوية الفلسطإصدار قرار سياسي بخصخصة الخطوط  1.1.2.5
  الجوية  لواقع مؤسسة الخطوط تقيميهإعداد دراسة  5.2.1.2
  إعداد الشروط المرجعية لتنفيذ الخصخصة    5.2.1.3

المساهمة في إنشاء مرافق  3.5  
  النقل العام 

بنية تحتية أكثر مالئمة لتطوير قطاع النقل  1.3.5
  العام 

: إلنشاء مرافق النقل العام مثل تقديم دعم مالي للبلديات والهيئات المحلية  5.3.1.1
ساحات و المحطات المركزية والفرعية، ومظالت الوقوف وتجمعات السفر والمعابر

  الخ ... للنقل العام ةوميادين عام
  تطوير صندوق لتطوير النقل العام ومرافقة 5.3.1.2
  تطوير نظام خاص بالصندوق وتحديد آليات عمله   5.3.1.3

ه نحو تشجيع ودعم التوج 4.5  
  االستيراد المباشر 

توفر المركبات والتجهيزات الخاصة بقطاع  1.4.5
  النقل بشكل أسهل وبشروط أفضل للمواطن 

  تطوير اإلجراءات الناظمة لالستيراد المباشر  1.1.4.5
تطوير دليل خاص باإلجراءات الخاصة باالستيراد المباشر لتسهيل العملية  2.1.4.5

  على الجهات المعنية
ترويج فرص االستثمار  5.5  

المستويين  فيفي قطاع النقل 
تحسن وزيادة فرص االستثمار في قطاع  1.5.5
  النقل 

  والمعارض الدولية  اتالمشاركة في المؤتمر 1.1.5.5
  الربط بين التمويل الخارجي والداخليتطوير تصور خاص ب 2.1.5.5
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  العربي والدولي 
  

تشجيع القطاع المصرفي  6.5  
لتشجيع االستثمار في قطاع 

  النقل 

توفر األموال الالزمة لالستثمار في قطاع  1.6.5
  النقل 

االستفادة من واستخدام آليات التأمين ضد تطوير تصور حول كيفية  1.1.6.5
  : المخاطر السياسية كأدوات لتقليص تلك الخاطر ومن  ضمن تلك اآليات 

• OPIC 
• COFAX 
• NCM 
• MEGA )البنك الدولي (  

تعزيز التعاون . 6
بين والتكامل والتنسيق 

 والمؤسساتوزارة ال
 الحكومية والقطاع

الخاص ومؤسسات 
  المدنيالمجتمع 

مأسسة آليات التنسيق  1.6
والتعاون مع المؤسسات 

  الحكومية واألهلية والخاصة 

مستوى أفضل من التنسيق والتكامل  1.1.6
لتقديم  األطراف ذات العالقةوالتعاون بين كافة 

   خدمات أفضل للمواطنين

  تطوير آليات للتنسيق والتكامل بين جميع األطراف  1.1.1.6
حول لجنة الطرق المشكلة من 2006تفعيل قرار مجلس الوزراء لعام  2.1.1.6

الوزارة والوزارات األخرى ذات االختصاص في مجال التخطيط والتمويل واإلنشاء 
  والصيانة 
   العلمي  تطوير قاعدة البيانات كأساس للتخطيط 3.1.1.6
  ة في قطاع النقل والمواصالت لتبادل الخبرات بين المؤسسات العام 4.1.1.6
تطوير وثيقة مرجعية تحدد ادوار ومهام ومسؤوليات األطراف المختلفة  5.1.1.6

  العاملة في قطاع النقل والمواصالت 
  الوزارة والجهات ذات االختصاص عقد اجتماعات دورية بين  6.1.1.6

  وبالمختصينتشكيل اللجان المشتركة وتطعيمها باألكاديميين  7.1.1.6
تطوير قدرات الوزارة . 7

وتحسين أدائها لتتمكن 
من تحقيق رسالتها 

تمكين الوزارة من االنتقال  1.7
من الوضع الحالي كجهة 
مسؤولة عن تقديم الخدمات 

وزارة جاهزة ومؤهلة للقيام بأدوارها  1.1.7
  الجديدة وبمهامها 

إجراء التحضيرات اإلدارية واستصدار القرارات من مجلس الوزراء  1.1.1.7
العام الخاصة بتشكيل سلطة الترخيص، وهيئة األرصاد الجوية، وهيئة النقل 

  .والمجلس األعلى للسالمة المرورية ، وسلطة الشواخص
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 األهداف العامة
Goals/ Overall 

Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives  

 النتائج/ المخرجات 
Outputs 

 األنشطة/المشاريع
Projects / Activities 

أكثر فاعلية جديد نحو دور   وأهدافها
التخطيط والمراقبة  يرتكز على

  واإلشراف على تقديم الخدمات 
تطوير الوضع التنظيمي   2.7  

والمؤسسي للوزارة ولألجسام 
  الجديدة المنبثقة عنها

تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة لالستجابة لألدوار الجديدة للوزارة ويعزز  1.1.2.7  بيئة عمل أكثر مهنية وفاعلية وكفاءة  1.2.7
  رهامن دو

تطوير الهياكل التنظيمية والقوانين واللوائح الداخلية والوصف الوظيفي  2.1.1.7
  للكادر الوظيفي لألجسام الجديدة

تطوير الكادر الوظيفي  3.7  
 للوزارة ولألجسام المنبثقة عنها 

كادر أكثر مهنية وكفاءة وفاعلية في انجاز  1.3.7
  الجديدةالمهام وإدارة الوزارة والسلطات والهيئات 

  تطوير نظام خاص بتحديد االحتياجات التدريبية للكادر الوظيفي   1.1.3.7
تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي يستند إلى نتائج دراسة االحتياجات بشقية  2.1.3.7

  التدريب الجماعي والتدريب خالل العمل 
  تطوير نظام خاص بتقييم األداء للموظفين 3.1.3.7
الجديدة من والهيئات إعداد دراسة مفصلة الحتياجات الهيئات والسلطات  4.1.3.7

                الكادر الوظيفي

تطوير النظم اإلدارية  4.7  
  والفنية والمعلوماتية والرقابية

تطور في مستوى المهنية والكفاءة  1.4.7
 والفاعلية والشفافية في الوزارة واألجسام  األخرى 

 (MIS)ام شامل إلدارة المعلومات تطوير نظ 1.1.4.7

  تطوير نظام مراقبة ومتابعة شامل داخل الوزارة  2.1.4.7
  استكمال أتمتة الوزارة ودوائر السير  3.1.4.7
  تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتعميمها على الجمهور  4.1.4.7
 الجديدة والوزارة  تطوير نظام موحد للتقارير داخل  الوزارة وبين األجسام 5.1.4.7

تطوير بيئة عمل صحية  5.7  
 داخل الوزارة واألجسام الجديدة 

عالقات مهنية وتعاون أفضل بين العاملين  1.5.7
  في الوزارة واألجسام الجديدة 

عقد اجتماعات دورية للكادر الوظيفي الطالعه ومشاركته في شؤون  1.1.5.7
  الوزارة والسلطات والهيئات الجديدة
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 األهداف العامة
Goals/ Overall 

Objectives 

 الخاصة/األهداف التنموية
Specific Objectives  

 النتائج/ المخرجات 
Outputs 

 األنشطة/المشاريع
Projects / Activities 

تطوير وثيقة مرجعية يحدد فيها األدوار ومجاالت العمل والمسؤوليات  2.1.5.7
  والمهام الخاصة بالوزارة وباألجسام الجديدة لتفادي التداخالت في العمل

تطوير نظام حوافز لتشجيع اإلنتاجية واإلبداع والتميز لدى الموظفين في  3.1.5.7
  الوزارة واألجسام الجديدة

الكترونية داخلية دورية لتعميم المعلومات وضمان التواصل إصدار نشرة  4.1.5.7
  بين جميع الدوائر والموظفين

تطوير البنية التحتية  6.7  
  للوزارة ولألجسام الجديدة 

بيئة عمل أفضل ومشجعة على العمل  1.6.7
  ومريحة للموظفين وللجمهور 

  تطوير البنية التحتية لدوائر السير في جميع المحافظات  1.1.6.7
  توفير التجهيزات والمعدات اإللكترونية الضرورية لجميع دوائر السير  2.1.6.7
إعادة تأهيل األرصاد الجوية من خالل تزويدها بأحدث المعدات  3.1.6.7

  والتجهيزات التي تمكنها من توفير تنبؤات مناخية عالية الدقة 
  توفير أجهزة فحص غازات العادم بدوريات السالمة الطرقية  4.1.6.7
  تطوير مؤسسات فحص الدخان للحد من تلوث الهواء بالغازات الضارة  5.1.6.7
ثاث ألوترقيم وتجهيز أ الوزارة مقرصيانة  إعادةوتجهيز وتأهيل استكمال  6.1.6.7

  تجهيزاتالجهزة واألو
تطوير عالقة الوزارة مع  7.7  

الجمهور وجميع األجسام 
  واألطراف ذات العالقة

  االستمرار في إصدار النشرة اإلخبارية الصادرة عن الوزارة  1.1.7.7  عالقات جيدة تربط الوزارة بالجمهور 1.7.7
   االستمرار في تحديث الموقع اإللكتروني الخاص بالوزارة 2.1.7.7
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  ) 4( ملحق رقم 
  2011 -2009األولوية لألعوام  ذاتواألنشطة مصفوفة المشاريع 

  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

          *   إعداد مشروع قوانين النقل البري والجوي والبحري واللوائح التنفيذية الخاصة  1.1.1.1
        *    للفئات المستهدفةتطوير دليل شامل ومفصل بالجوانب واإلجراءات القانونية بحيث يكون مرجعا  2.1.1.1

      *      والمسموع والمرئي المقروءإعداد برنامج خاص بالتوعية لكافة الفئات المستهدفة يشمل الحمالت واألعالم  1.1.1.2
        *     إعداد برنامج لتطوير قدرات اإلدارة العامة للشؤون القانونية  1.1.2.1
        *     اإلدارة العامة للشؤون العامةمستشارين قانونيين ودمجهم في  3تعيين  1.2.2.1
        *     إعداد الشروط المرجعية والوصف الوظيفي للوحدة القانونية 2.2.2.1
   :تطوير برنامج لتبادل الخبرات مع الدول األخرى عبر 1.3.2.1

  إرسال كوادر للتدريب واالطالع على التجارب األخرى  -
  استقبال وفود من دول أخرى  -
  ) ومصر فلسطين، سوريا، األردن(ومتعدد لتبادل الخبرات  رباعيتطوير برنامج  -
  )فلسطين واسرائيل( تطوير برنامج ثنائي ومتعدد لتبادل الخبرات  -
  إجراء دراسة مقارنة مع دول أخرى حول السياسات واإلجراءات والقوانين الخاصة بقطاع النقل -

       *    

      *       والسياسات واإلجراءات القانونية المنظمة  لعمل هيئة األرصاد الجويةإعداد القانون  1.1.3.1
  :تطوير برنامج خاص ببناء القدرات والتطوير المؤسسي لهيئة األرصاد الجوية يشمل 1.2.3.1

  تطوير الكادر -
  توفير المقر والبنية التحتية المناسبة  -

     *      
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

      *       توفير التجهيزات الفنية والعلمية الالزمة لعمل الهيئة وفق اعلي المواصفات الدولية  1.3.3.1
          *   تحديد وتطوير مواصفات وشروط تقديم خدمة الترخيص على اختالفها  1.1.1.2
      *       إصدار دليل المواصفات وشروط تقديم الخدمة  2.1.1.2
    *         توفير التجهيزات الالزمة لعمل سلطة الترخيص بكفاءة ومهنية عالية  3.1.1.2
          *   استكمال أتمته دوائر السير وربطها بنظام شامل إلدارة المعلومات سهل االستخدام والوصول إليه 4.1.1.2
        *     إليها لجمهورلتسهيل وصول ااالنترنيت واألجسام الجديدة بخدمات الوزارة ربط  5.1.1.2
            *  على كافة أنواع الخدمات المقدمة تطوير نظام رقابي فّعال 1.2.1.2
            *  واإلشراففي مجال المتابعة والمراقبة   هتدريب كادر الوزارة وتأهيل 2.2.1.2
      *       تطوير وتنفيذ برامج لتوعية الجمهور بالمواصفات الخاصة بوسائط النقل  1.1.2.2
          *   تطوير وتطبيق نظام متابعة ورقابة فاعل للتأكد من االلتزام بالتقييد بالمواصفات والمعايير الموضوعة  2.1.2.2
    *         مركز ألبحاث النقل والمواصالت إنشاءمشروع  3.1.2.2
  عقد اجتماعات تشاوريه مع القطاع الخاص لنقاش موضوع دمج شركات النقل العام  1.1.3.2
  إعداد الدراسات الالزمة إلحداث الدمج في شركات النقل العام بشكل مالئم ومقبول 2.1.3.2
  دمج شركات النقل العام بما يحقق التغطية في النقل العام   3.1.3.2

   *        

          *   ركبات الحكومية لجهات االستحقاق تطوير معايير وإجراءات لتخصيص الم 1.1.4.2
    *         فعالة لضبط ومراقبة استخدام وسائط الحكومية تطوير آليات وإجراءات 2.2.4.2
          *   إجراء دراسة جدوى حول آليات الصيانة المستخدمة حاليا وطرح بدائل أكثر كفاءة وفاعلية  2.4.1.3
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

  إنشاء قاعدة معلومات شاملة تتسم بسهولة االستخدام والوصول إليها من كافة الفئات ذات العالقة 1.1.5.2
  توفير األجهزة والمعدات الالزمة  الستكمال عمليات الحوسبة 2.1.5.2

*            

            *  األمثل لألجهزة والبرامج الجديدة الكادر حول االستخدامتدريب وتأهيل  3.1.5.2
      *       إعداد برنامج توعية يشمل إصدار النشرات والحلقات التلفزيونية واإلذاعية 4.1.5.2
        *     تطوير نظام حوافز خاص باستخدام الوقود الصديق للبيئة  1.1.6.2
        *     تخفيض الرسوم على الوقود البديل  1.2.6.2
إعداد دليل خاص بالمواصفات الخاصة بالغاز وبجهاز التحوبل وبورش التركيب وبمحطات التعبئة بالتعاون مع مؤسسة  2.2.6.2

  البترولالمواصفات والمقاييس وهيئة 
 *          

          *   ن الخاص بسلطة الترخيص تطوير وسن القانو 1.1.7.2
          *   تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للسلطة 2.1.7.2
          *   تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للسلطة  3.1.7.3
    *         تنفيذ سلسلة من أألنشطة التوعوية الخاصة بدور السلطة الجديدة 4.1.7.2
          *   لقانون الخاص بهيئة النقل العام تطوير مقترح ل 1.1.8.2
          *   تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للهيئة  2.1.8.2
          *   تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للهيئة 3.1.8.2
    *         تنفيذ سلسة من األنشطة التوعوية حول دور هيئة النقل 4.1.8.3
        *     كجسم مستقل األرصاد الجوية هيئة الخاص بإنشاء تطوير القانون  1.1.9.3
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

        *     تطوير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة 2.1.9.3
        *     تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للهيئة 3.1.9.3
    *         الجوية ومجاالت عملها وكيفية االستفادة من خدماتهاتنفيذ سلسلة من األنشطة التوعوية حول هيئة األرصاد  4.1.9.3

      *       وضع آليات فعالة للتكامل بين كافة األطراف الفاعلة في مجال السالمة  المرورية 1.1.1.3 
      *       ى للسالمة المروريةلاألع تطوير نظم ولوائح داخلية وقوانين خاصة بالمجلس 1.2.1.3
        *     سلطة الشواخص والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بإعداد القانون والنظام واللوائح الداخلية  1.3.1.3
          *   إعداد وتطوير دليل التصنيع والمواصفات الهندسية الالزمة للطرق  1.1.2.3
الوزارة، األشغال العامة ، (تحديد دقيق لألدوار والمهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العالقة بإنشاء الطرق وصيانتها  2.1.2.3

  44وتفعيل القرار رقم  )وغيرهاالحكم المحلي، بكدار 
*            

    *         تطوير برامج خاصة بتحسين مستوى الوعي المروري لدى المواطنين السائقين  1.1.3.3
    *         تطوير وتطبيق المواصفات الهندسية عند المصادقة على مشاريع الطرق وتعديالتها  2.1.3.3
          *   )دوريات السالمة على الطرق( مشروع الدينامومترات المتحركة  4.1.3.3
        *     اإلشراف على تطوير برامج تأهيل السائقين  5.1.3.3
        *     تطوير دائرة الرقابة على مدارس السواقة  6.1.3.3
          *   استخدام نظام النقط المتعلق بالمخالفات  7.1.3.3
            *  تطوير معايير الفحص الفني للمركبات  8.1.3.3
      *       تطوير نظام رقابي على إعادة تأهيل السائقين  9.1.3.3
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

  الغربية وقطاع غزة الضفة فيالمدن الرئيسية  فيالمرورية دراسة وتقييم اإلشارات واألنظمة  10.1.3.3
            *  تكثيف الرقابة على متانة وسالمة وصالحية المركبات ووسائط النقل  3.1.3.3

            *   والمدن والقرى ومناطق التنمية للطرق اإلقليمية الالزمة لربط المحافظات Master Planإعداد الخطة العامة  1.1.1.4
          *   وتكاليفها وتوفيرها للمفاوض الفلسطيني  بين شطري الوطن إعداد الدراسات التفصيلية لكيفية الربط 2.1.1.4
  :إعداد الدراسات إلنشاء العديد من الطرق بالتعاون مع األطراف ذات العالقة، ومن بين تلك الطرق 3.1.1.4
  طريق لربط الطريق الساحلي بطريق صالح الدين  •
  طريق يربط بين جنين والخليل  •
  طريق الربط الشرقي الغربي بالضفة الغربية  •
  طريق السلطان العثماني فى المحافظات الجنوبية •
  للنقل الثقيل فى المحافظات الجنوبية) 4(طريق رقم  •
  طريق صالح الدين من جسر وادى غزة شماالً حتى رفح جنوباً •

  

 *          

          *   فلسطين فيالمدن الرئيسية  فيوااللتفافية إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بشبكات الطرق الدائرية  4.1.1.4
        *     الضفة الغربية وقطاع غزة بين بالرابط الجغرافيوالتصاميم الخاصة الدراسات إعداد  5.1.1.4
          *   إعداد الدراسات الخاصة بالطرق الدائرية  1.1.2.4
          *   إعداد الدراسات الخاصة بالتقاطعات الرئيسة للمدن  2.1.2.4
        *     إعداد الدراسات الخاصة بإيجاد وتطوير مسارات سريعة وجديدة ال تدخل إلى مراكز المدن 3.1.2.4
الساحلي لفصل المناطق السكنية عن السياحية ولحصر  موازى للطريقطريق  إنشاءمشروع إعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ  4.1.2.4

  امتداد السكان
 *          
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

تطوير وتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة لكسب التأييد الدولي للحق الفلسطيني في الربط الجغرافي بين أجزاء الوطن بالتعاون  1.1.3.4
  والتنسيق مع جميع األطراف المعنية

*            

            *  الخاصة بالمشروع  Master Planإعداد الخطة العامة  1.1.4.4
        *     إنشاء وحدة مختصة داخل الوزارة لمتابعة مشروع السكك الحديدية  2.1.4.4
      *       دراسات جدوى وتصاميم خاصة بإنشاء شبكة المترو فى موقع حرم السكة الحديد القائمإعداد  3.1.4.4
          *   والتنسيق المتعددالمشاركة في االجتماعات اإلقليمية  4.1.4.4
            *  مراجعة قانون تشجيع االستثمار وتطوير الجوانب المتعلقة بالنقل  1.1.1.5
          *   إعداد دراسة مقارنة مع دول الجوار بخصوص تخفيض الجمارك ورسوم المكوس 2.1.1.5
          *   تطوير نظام حوافز لتشجيع االستثمار في هذا قطاع النقل والمواصالت 3.1.1.5
          *   نيةيالجوية الفلسطإصدار قرار سياسي بخصخصة الخطوط  1.1.2.5
            *  لواقع مؤسسة الخطوط الجوية  تقيميهإعداد دراسة  2.1.2.5
          *   لتنفيذ خصخصة الخطوط الجوية T.O.Rإعداد الشروط المرجعية   3.1.2.5
المحطات المركزية والفرعية، ومظالت الوقوف : تقديم دعم مالي للبلديات والهيئات المحلية إلنشاء مرافق النقل العام مثل  1.1.3.5

  الخ ... للنقل العام ةساحات وميادين عاموتجمعات السفر والمعابر و
   *        

        *     تطوير صندوق لتطوير النقل العام ومرافقة 2.1.3.5
        *     تطوير نظام خاص بالصندوق وتحديد آليات عمله   3.1.3.5
          *   اإلجراءات الناظمة لالستيراد المباشر دليل بتطوير  1.1.4.5
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

  تطوير دليل خاص باإلجراءات الخاصة باالستيراد المباشر لتسهيل العملية على الجهات المعنية 2.1.4.5
          *   المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية  1.1.5.5
            *  تطوير تصور خاص بالربط بين التمويل الخارجي والداخلي 2.1.5.5
تطوير تصور حول كيفية االستفادة من واستخدام آليات التأمين ضد المخاطر السياسية كأدوات لتقليص تلك الخاطر ومن   1.1.6.5

  : ضمن تلك اآليات 
• OPIC 
• COFAX 
• NCM 
• MEGA )البنك الدولي (  

 *          

            *  تطوير آليات للتنسيق والتكامل بين جميع األطراف  1.1.1.6
حول لجنة الطرق المشكلة من الوزارة والوزارات األخرى ذات االختصاص 2006لعام  44رقم قرار مجلس الوزراء تفعيل  2.1.1.6

   والصيانةفي مجال التخطيط والتمويل واإلنشاء 
*            

          *   تطوير قاعدة البيانات كأساس للتخطيط العلمي   3.1.1.6
            *  تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في قطاع النقل والمواصالت  4.1.1.6
          *   تطوير وثيقة مرجعية تحدد ادوار ومهام ومسؤوليات األطراف المختلفة العاملة في قطاع النقل والمواصالت  5.1.1.6
        *     عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهات ذات االختصاص  6.1.1.6
          *   تشكيل اللجان المشتركة وتطعيمها باألكاديميين وبالمختصين 7.1.1.6
إجراء التحضيرات اإلدارية واستصدار القرارات من مجلس الوزراء الخاصة بتشكيل سلطة الترخيص، وهيئة األرصاد  1.1.1.7

  .الجوية، وهيئة النقل العام والمجلس األعلى للسالمة المرورية ، وسلطة الشواخص
*            
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

            *  للوزارة ويعزز من دورهاتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة لالستجابة لألدوار الجديدة  1.1.2.7
          *   تطوير الهياكل التنظيمية والقوانين واللوائح الداخلية والوصف الوظيفي للكادر الوظيفي لألجسام الجديدة 2.1.1.7
          *  تطوير نظام خاص بتحديد االحتياجات التدريبية للكادر الوظيفي   1.1.3.7
          *   تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي يستند إلى نتائج دراسة االحتياجات بشقية التدريب الجماعي والتدريب خالل العمل  2.1.3.7
      *       لموظفينأداء ا تطوير نظام خاص بتقييم 3.1.3.7
      *                      الوظيفيإعداد دراسة مفصلة الحتياجات الهيئات والسلطات والهيئات الجديدة من الكادر  4.1.3.7
          *  (MIS)تطوير نظام شامل إلدارة المعلومات  1.1.4.7
            *  تطوير نظام مراقبة ومتابعة شامل داخل الوزارة  2.1.4.7
            *  استكمال أتمتة الوزارة ودوائر السير  3.1.4.7
    *         تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتعميمها على الجمهور  4.1.4.7
        *     تطوير نظام موحد للتقارير داخل  الوزارة وبين األجسام الجديدة والوزارة   5.1.4.7
    *         عقد اجتماعات دورية للكادر الوظيفي الطالعه ومشاركته في شؤون الوزارة والسلطات والهيئات الجديدة 1.1.5.7
العمل والمسؤوليات والمهام الخاصة بالوزارة وباألجسام الجديدة لتفادي تطوير وثيقة مرجعية يحدد فيها األدوار ومجاالت  2.1.5.7

  التداخالت في العمل
     *      

    *         تطوير نظام حوافز لتشجيع اإلنتاجية واإلبداع والتميز لدى الموظفين في الوزارة واألجسام الجديدة 3.1.5.7
          *   المعلومات وضمان التواصل بين جميع الدوائر والموظفينإصدار نشرة الكترونية داخلية دورية لتعميم  4.1.5.7
        *     تطوير البنية التحتية لدوائر السير في جميع المحافظات  1.1.6.7
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  الموازنة  درجة األولوية*  اسم المشروع
  5  4  3  2  1  $دوالر 

  توفير التجهيزات والمعدات اإللكترونية الضرورية لجميع دوائر السير  2.1.6.7
        *     إعادة تأهيل األرصاد الجوية من خالل تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات التي تمكنها من توفير تنبؤات مناخية عالية الدقة  3.1.6.7
            *  توفير أجهزة فحص غازات العادم بدوريات السالمة الطرقية 4.1.6.7
            *  بالغازات الضارةتطوير مؤسسات فحص الدخان للحد من تلوث الهواء  5.1.6.7
        *     تجهيزاتالجهزة واألثاث وألصيانة مقر الوزارة وترقيم وتجهيز أ وإعادةتجهيز وتأهيل استكمال  6.1.6.7
    *         االستمرار في إصدار النشرة اإلخبارية الصادرة عن الوزارة  1.1.7.7
            *  بالوزارةاالستمرار في تحديث الموقع اإللكتروني الخاص  2.1.7.7
  تعني األقل أولوية 5و  أولويةتعني األآثر  1 *
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  ) 5 (ملحق رقم 
  2011 -2009للسنوات  قطاع  النقل والمواصالت الفلسطيني تطويرو  إعادة إعمار أنشطةو مشاريعبالتفصيلية  خطة العمل 

  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

  مشاريع طارئة/برامج

برنامج صيانة وترميم شبكات الطرق
  المنهارة والمدمرة  

عدد الكيلومترات
 المجزة

10,000,000                                   

مشروع انشاء طريق لربط الطريق الساحلى
  بطريق صالح الدين 

  ) دير البلح( 

عدد الكيلومترات
 المجزة

20,000,000                                    

عدد األعمدةبرنامج إنارة الطرق والمداخل الرئيسية للمدن
 الكهربائية المركبة

6,000,000                                    

عدد الموازين ينالقبانات والموازإنشاءمشروع
 المنشأة

3,000,000                                    

مساعدات نقدية لمتضرري قطاع النقل
 ) تعويضات( والمواصالت 

عدد المستفيدين
 من المشروع

3,000,000                                   

مشروع اإلقراض الطارئ لمتضرري قطاع
 )الصندوق الدوار( النقل والمواصالت 

عدد القروض
 الموافق عليها

6,000,000                                   

                                    48,000,000    المجموع الجزئي

  طارئةإستراتيجيةمشاريع/برامج

                                  12 20,000,000 االتفاقات المنجزة إعادة تأهيل وترميم مطار غزة الدولي

 المساحة المؤهلة تدعيم ميناء الصيادين
 

8,7000,000                                    

                                    85,300,000 المنصات الجاهزة إنشاء ميناء غزة البحري
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

 العقود المنجزة
تعويض أصحاب أراضى مشروع قرية الشحن

  الجوى 
 عدد المستفيدين-
قيمة المبالغ -

 الممنوحة

االتحاد                                 24 400,000
  االوروبي

الخرائط- )تصميم، وإنشاء(الطريق الساحلي
  والتصاميم

 العقود المبرمة -

87,000,000                                    

                                    2,000,000  )محطات(ويةالجاألرصادتطوير

عدد المعابر )المرحلة األولى(عابر الحدوديةتطوير الم
 المنجزة

15,000,000                                    

                                  296,700,000   المجموع الجزئي

  مشاريع تنموية
خدمات الوزارة االلكترونية عبر االنترنيت

  للجمهور 
                                   1,500,000 عدد المستخدمين

إعادة تأهيل مراكز الترخيص فىوتطوير
  فلسطين  

عدد المراكز-
  المؤهلة

المعدات واألجهزة -
 المقدمة

3,555,000                                   

نى وزارة النقل والمواصالتامبانشاء وتأهيل
وسلطتى الطيران والموانئ وشركة الخطوط 

  الجوية 

المساحات-
  المنجزة

عدد المباني -
 المبنية والمؤهلة

3,000,000                                   
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بشبكات
الطرق الدائرية وااللتفافية فى المدن الرئيسية 

  .فى فلسطين

                                   3,000,000 التصاميم والخرائط

دراسة وتقييم اإلشارات واألنظمةتنفيذ
 الضفة فيالرئيسية المرورية فى المدن 

  الغربية وقطاع غزة

 الدراسة
عدد األنظمة التي 

 درست

2,000,000                                   

مشروع انشاء طريق موازى  للطريق
الساحلي لفصل المناطق السكنية عن 

   السياحية ولحصر امتداد السكان

 الدراسة-
عدد الكيلومترات -

 المنجزة

8,000,000                                   

برنامج التقاطعات الرئيسية للمدن معتجهيز
   )، جسور إنفاق( الطريق الساحلي 

                                   4,000,000 البرنامج

للنقل الثقيل فى)4(تصميم طريق رقمإعادة
  المحافظات الجنوبية 

                                   1,000,000 الدراسة

غزةواديطريق صالح الدين من جسر
  شماالً حتى رفح جنوباً 

 الدراسة-
عدد الكيلومترات -

 الجاهزة

11,000,000                                   

وتأهيل شبكات الطرقأعمارإعادةبرنامج
  الداخلية فى الضفة الغربية والقدس 

عدد الطرق
 المؤهلة

28,400,000                                   

اعمار وتأهيل شبكات الطرقإعادةبرنامج
  الداخلية فى قطاع غزة 

عدد الكيلومترات
 المؤهلة

15,000,000                                   

طريق السلطان العثماني فى المحافظاتإنشاء
  الجنوبية  

عدد الكيلومترات
 المنجزة

4,000,000                                   

                                   2,000,000 عدد المسالك مشروع مسالك التسارع والتباطؤ
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

ساحات وميادين عام للنقلإنشاءمشروع
  العام 

عدد الساحات
 والميادين المنجزة

2,000,000                                   

عدد المواقف مشروع المواقف الجانبية وتهدئة المرور
 المنجزة

4,000,000                                   

دوريات(مشروع الدينامومترات المتحركة
  ) السالمة على الطرق

عدد الدوريات التي
 تم توفيرها

1,000,000                                   

مشروع انشاء مركز ألبحاث النقل
  والمواصالت

عدد الدراسات-
  المنجزة

عدد الكادر -
 البحثي الموظف

500,000                                   

مشروع القضاء على عربات الكارو بالبدائل
  الحديثة

نسبة انخفاض
 العربات المستخدمة

2,000,000                                   

إعادة/مشروع تجهيز وتأهيل مقر الوزارة
صيانة وترقيم وتجهيز مقر الوزارة من أثاث 

  وأجهزة وتجهيزات 

الميزانية
 المصروفة

120,000                                   

                                   420,000 عدد المركباتمركبات خاصة  لدوريات السالمة على الطرق

"دورات تدريبية فى مجال صيانة المركبات
  " ةكيللمدراء المهنيين إلدارة ورشة ميكاني

 عدد الدورات
 عدد المتدربين

1,000,000                                   

مناطق صناعية خدماتية لصيانةإنشاء
  )المرحلة األولى( المركبات 

عدد المناطق
 المنشاة

10,000,000                                   

مشروع التذكرة االلكترونية والخدمات الذاتية
  الخطوط الجوية  –

                                    350,000 عدد المسافرين

                                    250,000 مشروع النظام الدولي للرقابة الجوية على
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

 (IOSA )سالمة التشغيل
تأهيل الكادر البشري بسلطةإعادةمشروع

  الطيران المدني وسلطة الموانئ البحرية 
 عدد الدورات
 عدد المتدربين

1,000,000                                   

    109,095,000 
   

                                  

  برامج مشاريع استراتيجية تنموية

دراسات جدوى وتصاميم خاصة بإنشاء شبكة
 المترو فى موقع حرم السكة الحديد القائم 

الدراسة والتصامي
  والميزانية

2,000,000                                   

                                   28,000,000  عدد الكيلومترات خط سكة حديد فى الضفة الغربيةإنشاء

بالرابطالدراسات والتصاميم الخاصةإعداد
 بين الضفة الغربية وقطاع غزة  الجغرافي

الدراسة والتصامي
  والميزانية

2,000,000                                   

إنشاء مدرج إقالع وهبوط فى الضفة الغربية
  "المرحلة األولى من مطار الضفة الغربية" 

                                   14,000,000  طول المدرج المنفذ

طريق المرور الشمالي الجنوبي بالضفة
  )جنين ـ الخليل( الغربية  

                                   30,850,000  طول الطريق

                                   26,650,000  طول الطريق طريق الربط الشرقي الغربي بالضفة الغربية

                                    103,500,00    المجموع الجزئي

  تطوير القوانين والسياسات
إعداد مشروع قوانين النقل البري والجوي

  والبحري واللوائح التنفيذية الخاصة 
                                      القوانين واألنظمة

تطوير دليل شامل ومفصل بالجوانب 
واإلجراءات القانونية بحيث يكون مرجعا 

 للفئات المستهدفة

                                     عدد النسخ الموزعة
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

إعداد برنامج خاص بالتوعية لكافة الفئات
المقروءالمستهدفة يشمل الحمالت واألعالم 

  والمسموع والمرئي

  عدد الحلقات
  عدد االعالنات
  عدد الحمالت

                                    

إعداد برنامج لتطوير قدرات اإلدارة العامة
  للشؤون القانونية 

  عدد المتدربين
  عدد الدورات

                                    

مستشارين قانونيين ودمجهم في3تعيين
  القانونيةاإلدارة العامة للشؤون 

عدد المهام القانونية
  المنجزة

                                    

إعداد الشروط المرجعية والوصف الوظيفي
  للوحدة القانونية

                                      الوصف المنشور

تطوير برنامج لتبادل الخبرات مع الدول
  األخرى

  عدد الموفدين
  االتفاقات الموقعة

                                    

إعداد القانون والسياسات واإلجراءات
  القانونية المنظمة  لعمل هيئة األرصاد الجوية

                                      القانون المعلن

  تطوير هيئة األرصاد الجوية
تطوير القانون الخاص بإنشاء هيئة األرصاد

  الجوية كجسم مستقل 
                                      القانون المعلن

                                     عدد اللوائح المنجزة تطوير اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة

تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
  للهيئة

عدد الوظائف التي 
اعد لها الوصف 

 الوظيفي

                                    

تنفيذ سلسلة من األنشطة التوعوية حول هيئة
األرصاد الجوية ومجاالت عملها وكيفية 

  االستفادة من خدماتها

                                      عدد األنشطة

                                      عدد المتدربينتطوير برنامج خاص ببناء القدرات والتطوير
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

 :المؤسسي لهيئة األرصاد الجوية يشمل
  تطوير الكادر -
  توفير المقر والبنية التحتية المناسبة  -

مساحة المقر المجهز
االجهزة واألثاث
المكتبي الذي ت

  توفيره

توفير التجهيزات الفنية والعلمية الالزمة لعمل
  الهيئة وفق اعلي المواصفات الدولية 

االجهزة واألثاث
المكتبي الذي ت

  توفيره

                                    

  تطوير سلطة الترخيص
تحديد وتطوير مواصفات وشروط تقديم خدمة

  الترخيص على اختالفها 
                                      

إصدار دليل المواصفات وشروط تقديم 
  الخدمة 

                                      

توفير التجهيزات الالزمة لعمل سلطة
  الترخيص بكفاءة ومهنية عالية 

                                      

استكمال أتمته دوائر السير وربطها بنظام
شامل إلدارة المعلومات سهل االستخدام 

  والوصول إليه

                                      

تطوير وسن القانون الخاص بسلطة
  الترخيص 

                                      

                                       تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للسلطة

تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
  للسلطة 

                                      

تنفيذ سلسلة من أألنشطة التوعوية الخاصة
  بدور السلطة الجديدة

                                      

  التطوير المؤسسي للوزارة
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة لالستجابة
  لألدوار الجديدة للوزارة ويعزز من دورها

                                      

طوير نظام خاص بتحديد االحتياجاتت
 التدريبية للكادر الوظيفي 

                                      

تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي يستند إلى نتائج
دراسة االحتياجات بشقية التدريب الجماعي 

  والتدريب خالل العمل 

                                      

                                       تطوير نظام خاص بتقييم أداء الموظفين

إعداد دراسة مفصلة الحتياجات الهيئات
والسلطات والهيئات الجديدة من الكادر 

                الوظيفي

                                      

                                       (MIS)تطوير نظام شامل إلدارة المعلومات

تطوير نظام مراقبة ومتابعة شامل داخل
  الوزارة 

                                      

                                       استكمال أتمتة الوزارة ودوائر السير

تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتعميمها على
  الجمهور 

                                      

تطوير نظام موحد للتقارير داخل  الوزارة
  وبين األجسام الجديدة والوزارة  

                                      

تطوير نظام حوافز لتشجيع اإلنتاجية واإلبداع
والتميز لدى الموظفين في الوزارة واألجسام 

  الجديدة

                                      

                                      إصدار نشرة الكترونية داخلية دورية لتعميم
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

المعلومات وضمان التواصل بين جميع
  الدوائر والموظفين

تطوير البنية التحتية لدوائر السير في جميع
  المحافظات 

                                      

توفير التجهيزات والمعدات اإللكترونية
  الضرورية لجميع دوائر السير

                                      

توفير أجهزة فحص غازات العادم بدوريات
  السالمة الطرقية

                                      

تطوير مؤسسات فحص الدخان للحد من
  تلوث الهواء بالغازات الضارة

                                      

صيانة مقروإعادةتجهيز وتأهيلاستكمال
جهزة األثاث وألالوزارة وترقيم وتجهيز أ

  تجهيزاتالو

                                      

االستمرار في إصدار النشرة اإلخبارية
  الصادرة عن الوزارة 

                                      

االستمرار في تحديث الموقع اإللكتروني
  الخاص بالوزارة

                                      

واألجسام الجديدةخدمات الوزارةربط
  إليها لجمهورالتسهيل وصول االنترنيت ب

                                      

تطوير نظام رقابي فّعال على كافة أنواع
  الخدمات المقدمة

                                      

تدريب كادر الوزارة وتأهيلة  في مجال
  واإلشرافالمتابعة والمراقبة 

                                      



92 

 

  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

تطوير وتنفيذ برامج لتوعية الجمهور
  بالمواصفات الخاصة بوسائط النقل 

                                      

تطوير وتطبيق نظام متابعة ورقابة فاعل
للتأكد من االلتزام بالتقييد بالمواصفات 

  والمعايير الموضوعة 

                                      

مركز ألبحاث النقلإنشاءمشروع
  والمواصالت

                                      

إنشاء قاعدة معلومات شاملة تتسم بسهولة
االستخدام والوصول إليها من كافة الفئات 

  ذات العالقة

                                      

توفير األجهزة والمعدات الالزمة  الستكمال
  واألتمتة داخل الوزارة عمليات الحوسبة

                                      

االستخدام األمثلالكادر حولتدريب وتأهيل
  لألجهزة والبرامج الجديدة

                                      

  تطوير النقل العام
تطوير مقترح للقانون الخاص بهيئة النقل

  العام 
                                      

                                       تطوير اللوائح الداخلية المنظمة للهيئة

تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
  للهيئة

                                      

تنفيذ سلسة من األنشطة التوعوية حول دور
  هيئة النقل

                                      

                                      عقد اجتماعات تشاوريه مع القطاع الخاص
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

 لنقاش موضوع دمج شركات النقل العام
إعداد الدراسات الالزمة إلحداث الدمج في

  شركات النقل العام بشكل مالئم ومقبول
                                      

دمج شركات النقل العام بما يحقق التغطية في
وإنشاء شركة نقل عام بمشاركة النقل العام 

  القطاعين الخاص والحكومي

                                      

  تنظيم النقل الحكومي
تطوير معايير وإجراءات لتخصيص المركبات

  الحكومية لجهات االستحقاق 
                                      

تطوير آليات وإجراءات فعالة لضبط ومراقبة
  استخدام وسائط الحكومية

                                      

إجراء دراسة جدوى حول آليات الصيانة
المستخدمة حاليا وطرح بدائل أكثر كفاءة 

  وفاعلية 

                                      

                                       تطوير صندوق لتطوير النقل العام ومرافقة

تطوير نظام خاص بالصندوق وتحديد آليات
  عمله  

                                      

  تشجيع استخدام وقود صديق للبيئة
تطوير نظام حوافز خاص باستخدام الوقود

  الصديق للبيئة 
                                      

إعداد برنامج توعية يشمل إصدار النشرات
حول الوقود  والحلقات التلفزيونية واإلذاعية

  الجديد
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

إعداد دليل خاص بالمواصفات الخاصة بالغاز
وبجهاز التحوبل وبورش التركيب وبمحطات 
التعبئة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات 

  والمقاييس وهيئة البترول

                                      

                                        

  السالمة المرورية

حول2006تفعيل قرار مجلس الوزراء لعام
لجنة الطرق المشكلة من الوزارة والوزارات 
األخرى ذات االختصاص في مجال التخطيط 

  والتمويل واإلنشاء والصيانة

                                      

إعداد وتطوير دليل التصنيع والمواصفات
  الهندسية الالزمة للطرق 

                                      

تحديد دقيق لألدوار والمهام والمسؤوليات
الخاصة بالجهات ذات العالقة بإنشاء الطرق 

الوزارة، األشغال العامة ، الحكم (وصيانتها 
  )المحلي، بكدار وغيرها

                                      

تطوير برامج خاصة بتحسين مستوى الوعي
  المروري لدى المواطنين السائقين 

                                      

تطوير وتطبيق المواصفات الهندسية عند
  المصادقة على مشاريع الطرق وتعديالتها 

                                      

دوريات(الدينامومترات المتحركةتوفير
  )السالمة على الطرق
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

                                       تطوير برامج تأهيل السائقين

                                       تطوير دائرة الرقابة على مدارس السواقة

                                       نظام النقط المتعلق بالمخالفاتتطوير

                                       تطوير معايير الفحص الفني للمركبات

                                       تطوير نظام رقابي على إعادة تأهيل السائقين

دراسة وتقييم اإلشارات واألنظمة المرورية
فى المدن الرئيسية فى الضفة الغربية وقطاع 

  غزة

                                      

تكثيف الرقابة على متانة وسالمة وصالحية
  المركبات ووسائط النقل

                                      

وضع آليات فعالة للتكامل بين كافة األطراف
  الفاعلة في مجال السالمة  المرورية

                                      

تطوير نظم ولوائح داخلية وقوانين خاصة
  بالمجلس األعلى للسالمة المرورية

                                      

إعداد القانون والنظام واللوائح الداخلية
والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص 

  بسلطة الشواخص 

                                      

  تطوير البنية التحتية

للطرقMaster Planإعداد الخطة العامة
  اإلقليمية الالزمة لربط المحافظات 

                                      

إعداد الدراسات التفصيلية لكيفية الربط
  وتكاليفها وتوفيرها للمفاوض الفلسطيني 
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

إعداد الدراسات إلنشاء العديد من الطرق
بالتعاون مع األطراف ذات العالقة، ومن بين 

  :تلك الطرق
طريق لربط الطريق الساحلي  •

  بطريق صالح الدين 
  طريق يربط بين جنين والخليل  •
طريق الربط الشرقي الغربي  •

  بالضفة الغربية 
طريق السلطان العثماني فى  •

  المحافظات الجنوبية
للنقل الثقيل فى ) 4(طريق رقم  •

  المحافظات الجنوبية
طريق صالح الدين من جسر  •

  وادى غزة شماالً حتى رفح جنوباً

                                      

إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بشبكات
الطرق الدائرية وااللتفافية فى المدن الرئيسية 

  فى فلسطين

                                      

الرابطوالتصاميم الخاصةالدراساتإعداد
  ربية وقطاع غزةبين الضفة الغ الجغرافي

                                      

                                       إعداد الدراسات الخاصة بالطرق الدائرية

إعداد الدراسات الخاصة بالتقاطعات الرئيسة
  للمدن 

                                      

                                      إعداد الدراسات الخاصة بإيجاد وتطوير
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

مسارات سريعة وجديدة ال تدخل إلى مراكز
  المدن

إنشاءمشروعإعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ
الساحلي لفصل  موازى للطريقطريق 

المناطق السكنية عن السياحية ولحصر امتداد 
  السكان

                                      

الخاصة Master Planإعداد الخطة العامة
  السكك الحديديةمشروع ب

                                      

إنشاء وحدة مختصة داخل الوزارة لمتابعة
  مشروع السكك الحديدية 

                                      

دراسات جدوى وتصاميم خاصة بإنشاءإعداد
شبكة المترو فى موقع حرم السكة الحديد 

  القائم

                                      

تقديم دعم مالي للبلديات والهيئات المحلية
المحطات : إلنشاء مرافق النقل العام مثل 

المركزية والفرعية، ومظالت الوقوف 
ساحات وميادين وتجمعات السفر والمعابر و

  الخ... للنقل العام ةعام

                                      

  تشجيع االستثمار في قطاع النقل والمواصالت

مراجعة قانون تشجيع االستثمار وتطوير
  الجوانب المتعلقة بالنقل 

                                      

                                      إعداد دراسة مقارنة مع دول الجوار
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

 بخصوص تخفيض الجمارك ورسوم المكوس
تطوير نظام حوافز لتشجيع االستثمار في هذا

  قطاع النقل والمواصالت
                                      

إصدار قرار سياسي بخصخصة الخطوط
  نيةيالجوية الفلسط

                                      

لواقع مؤسسة الخطوطتقيميهإعداد دراسة
  الجوية 

                                      

إعداد الشروط المرجعية لتنفيذ خصخصة
  الخطوط الجوية

                                      

تطوير دليل خاص باإلجراءات الخاصة
باالستيراد المباشر لتسهيل العملية على 

  الجهات المعنية

                                      

                                       المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية

تطوير تصور خاص بالربط بين التمويل
  الخارجي والداخلي

                                      

تطوير تصور حول كيفية االستفادة من
واستخدام آليات التأمين ضد المخاطر 
السياسية كأدوات لتقليص تلك الخاطر ومن 

  : ضمن تلك اآليات 
• OPIC 
• COFAS 
• NCM 
• MEGA )البنك الدولي (  

                                      

  التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات
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  المدة  الموازنة  المؤشرات  المشاريع
 الزمنية

  )شهر(

  تاريخ
  البدء

  تاريخ
  االنتهاء

  الجهة  2011  2010  2009
عن المسئولة
  التنفيذ

  الجهة
الداعمة 

  والمؤسسات
  الشريكة

  4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1 دوالر

تطوير آليات للتنسيق والتكامل بين جميع
   الحكومية والخاصة واألهلية األطراف

                                      

تبادل الخبرات بين المؤسساتتطوير خطة ل
  العاملة في قطاع النقل والمواصالت 

                                      

تطوير وثيقة مرجعية تحدد ادوار ومهام
ومسؤوليات األطراف المختلفة العاملة في 

  قطاع النقل والمواصالت 

                                      

عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهات
  ذات االختصاص 

                                      

تشكيل اللجان المشتركة وتطعيمها
  باألكاديميين وبالمختصين

                                      

                                        

  المناصرة وآسب التأييد للحق الفلسطيني
تطوير وتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة لكسب
التأييد الدولي للحق الفلسطيني في الربط
الجغرافي بين أجزاء الوطن بالتعاون والتنسيق

  مع جميع األطراف المعنية

عدد الحمالت المنفذة- 
عدد القرارات الدولية- 

  المساندة لحق الربط
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  ) 6( ملحق رقم 

  2011 -2009لسنوات العامة المطلوبة ل موازنةال
 مجموع التكلفة بند الموازنةالرقم

$  
مساهمة
  الوزارة

مساهمة جهات 
  داعمة

الموازنة 
  المطلوبة

 سنة التنفيذ

  
الكادر، وتوظيفالهيكل والوصف الوظيفيإعدادويشملتطوير المؤسسي للوزارةال  1

  المطلوب، وتنفيذ البرامج التدريبية
          

تطوير األنظمة اإلدارية والمالية والمعلوماتية والقوانين واللوائح الداخلية واستكمال  2
  األتمتة للوزارة

          

وتوظيف،حإعداد القوانين واللوائ:ويشملتطوير األجسام الجديدة وتجهيزها مؤسسيا  3
  والتقنية الدارية والمالية والمعلوماتية ةاألنظمالكادر، وتجهيز 

          

لألجسامتطوير البنية التحتية بما فيها التجهيزات الفنية واألثاث والتجهيزات المكتبية  4
  الجديدة

          

           حمالت المناصرة وكسب التأييد الدولي  5
          للمواطنينالبرامج والحمالت التوعوية  6

           واالجتماعات الدوليةالمشاركة بالمؤتمرات  7
            مشاريع الطوارئ  8
            المشاريع التنموية  9

            المشاريع اإلستراتيجية  10
            المجموع  
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  ) 7( ملحق رقم 
  التخطيط االستراتيجي ةأسماء المشاركين في ورش

 الوظيفة  االسم الرقم
  وزير النقل والمواصالت مشهور ابو دقة.د 1
  وكيل وزارة النقل والمواصالت علي شعث.د 2
  وكيل مساعد بوزارة النقل والمواصالت مازن ابو السعود.م 3
  مدير عام االمانة العامة احمد قناديلو.م 4
  مدير عام النقل على الطرق رمضان الكيالني.م 5
 الترخيصمدير عام سلطة  فرسان سمودي.م 6
  مدير بالشئون الفنية احمد عمارنة.م 7
  مستشار قانوني محمد جعفر 8
  مدير بالنقل على الطرق محمد حمدان 9

  مدير الديوان رافت الظاهر 10
  مدير العالقات العامه اسامة ابو جمعة 11
  مدير الصفحة االلكترونية شاهر عياش 12
  مدير الشئون االدارية وائل راشد 13
  مدير مكتب الوكيل منار نصر 14
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  ) 8(ملحق رقم 
  الحاضر حتى الوقتو هامنذ تأسيس الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارةأسماء 

  
الرقم االسم الفترة

 1 عبد العزيز الحاج احمد.د 1994-1996

 2 علي القواسمي.د  1996-2002

 3  السيد متري أبو عيطة  2003 -2002

 4 الكرنزسعدي .د    )أشهر 3( 2003

 5  عبد الرحمن حمد. د  12/2003 -11

 6 حكمت زيد الكيالني.م 2003-2005

 7 سعد الدين خرما.م 2005-2006

 8 زياد الظاظا. م 2007 -2006

 9 سعدي الكرنز.د  )اشهر 3(  2007

 10 مشهور أبو دقة. د اآلن - 2007
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 )9(ملحق رقم 

حقائق وأرقام/ والمواصالتوزارة النقل   
2007 – 2008  

 . % 65ارتفاع نسب الترخيص للمركبات إلى نسبة  .1

وهي المركبات التي تحمل رقم  %90 بنسبة " 25 "القضاء على ظاهرة ما يسمى بالمركبات الـ  .2
 .عمومي إسرائيلي

 5600رفع مستوى الرقابة على المركبات غير الصالحة للسير على الطرق، حيث تم فحص عدد  .3
 %5وأدى ذلك إلى تخفيض نسبة الحوادث بنسبة  %20مركبة لترتفع مؤشرات المتانة والسالمة بنسبة 

 .من الحوادث الناجمة عن متانة المركبة%20من اإلجمالي و

مقارنة مع  % 42ارتفاع عدد محطات خدمة المركبات والمهن المختلفة مجددة الترخيص إلى نسبة   .4
 .%25نت بنسبة حيث كا 2007تلك في العام 

حيث كانت 2007مقارن مع تلك في العام  %10زيادة عدد محطات الخدمة المختلفة الجديدة بنسبة  .5
 .%3بنسبة 

 17375965مركبة بمبلغ إجمالي 488مزاد للمركبات الحكومية وتم بيع ثنا عشرأقامت الوزارة أ .6
 .شيكل

ص في المحافظات إيرادات دوائر الترخيارتفاع مستمر وبشكل مطرد في إيرادات الوزارة، فقد بلغت  .7
في  2006بالمقارنة بين إيرادات العام  75179735مبلغاً وقدره 2009/1  الشمالية حتى شهر

، أما في المحافظات %63، نجد أن هناك زيادة بنسبة  2008/2007 المحافظات الشمالية والعام 
على أساس ما هو مفترض حيث  %100بة الجنوبية انخفضت اإليرادات خالل فترة إعداد التقرير، بنس

 .بطريقة التعامل مع الرسوم المدفوعةو مرسوم سيادة الرئيس التزمت الوزارة بقرار مجلس الوزراء 

وهذه النسبة تعتبر كبيرة  %10رفع وتعزيز الدور الرقابي واإلشرافي الذي تحقق فيه تطوراً بمقدار  .8
ناحية بنيوية وتشريعية وإجرائية ولكن مما يبشر أن  قياساً لمتطلبات هذا التغيير والتحضير له من

ومن هذه اإلجراءات  .التوجه موجود والتقدم بهذا األمر بطئ بالبداية ويتسارع كلما تقدمنا لإلمام
إجراء تنظيمي وأداري  29461التنظيمية التي تشكل مؤشرا مهما بتطور األداء اتخاذ الوزارة لعدد 

وهذه النسبة تعتبر عالية قياساً  %5يير واقع قطاع النقل العام بنسبةإلى تغ ومعاملة، وقد أدى هذا التوجه
 .إلى المعوقات التي تعترض اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص

 .إجراء تنظيمي في مجال مهنة تعليم السياقة 2981أنجزت الوزارة  .9
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إعادة تشكيل قطاع الحافالت العمومية باتجاه دمج الشركات وإحالل هذا القطاع بعد تطويره ليكون   .10
كما أن ما يعزز رؤية  %75وخارج المدن بنسبة  %100بديال لقطاع السرفيس داخل المدن بنسبة 

 .الوزارة بهذا الخصوص أن هنالك جهات دولية تتفق مع الوزارة برؤيتها هذه وتشجع عليها

عن العام الماضي، وذلك عبر  %5بزيادة  % 30رتفاع نسبة مساهمة تخطيط وإدارة قطاع الطرق إلىا .11
مشروع طريق   581وعدد  ,مخطط هيكلي 28زيادة مساهمة الوزارة، بعملية المصادقة على 

 .لجنة فنية للكشف على مشاريع طرق بمختلف المحافظات  42كما شاركت بـ ,ومشروع تعديلي

ومستوى  %40د البشرية بشكل جذري حيث ارتفعت نسبة الدراية بقيادة الحاسوب بنسبة تنمية الموار .12
 . %15التأهيل العام بنسبة  

، حيث و استحداث شبكة الربط الداخلى والخارجي المحوسب واستحداث برنامج ترخيص حوسبة العمل .13
جهاز  283 تم ادخال نحوحيث , عن العام الماضي %20ارتفاع نسبة أتتمة العمل في الوزارة بزيادة 

 .طابعة 30حاسوب و 

 . %30بنسبة  لجميع الوحدات االدارية بالوزارة  توفير وسائل الدعم اللوجستي  .14

حيث تم انجاز مشروع القانون البحري وقانون  %35انونية فقد ارتفعت النسبة بمقدارتطوير البنية الق .15
 .نفيذيةمن لوائحه الت %50النقل الحكومي وقانون المرور ونسبة 

حيث تم تكليف أول مديرة دائرة ترخيص بمحافظات  %15جندر لغت نسبة تطور األداء بالمجال الب .16
 .الوطن، وتم تكليف موظفتين بمهام مدير عام

تطوير قطاع النقل السياحي والخاص والسماح للمستثمرين بفتح مكاتب تأجير سيارات سياحية بزيادة  .17
38.% 
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  )10 (لحق رقم م

 وزارة النقل والمواصالتانجازات 
 2008يونيو   -  2007ويوني
 

 :، على أصعدة وقطاعات مختلفة، تمثلت فيأعالهفترة الانجازات الوزارة خالل  توزعت

 .قطاع النقل الداخل .1

 .قطاع المطارات والنقل الجوي .2

 .قطاع الموانئ والنقل البحري .3

  .الدولي اإلقليمي و  قطاع النقل .4

  .قطاع األرصاد الجوية .5

 .قطاع مأسسة الوزارة .6

 .المخططات والخطط الوطنية .7

 .التعاون الدولي والتكامل اإلقليمي .8

 .على صعيد دعم وتعزيز دور المرأة .9

  :فيما يلي شرح موجز ألهم اإلنجازات فى هذه القطاعات المختلفة المذكورة أعاله 
 

 قطـــاع النقــل الداخلي
 

استطاعت وزارة النقل والمواصالت أداء دوًرا مميزاً في إدارة قطاع النقل العام، حيث تم  .1
إجراء  2981وأنجزت الوزارة  .معاملة وإجراء تنظيمي لقطاع النقل العام 29461انجاز 

 .تنظيمي في مجال مهنة تعليم السياقة

المركبات مما أدى  تفعيل إجراءات التفتيش الميداني على مهن المواصالت ومحطات خدمة .2
 .%10وزيادة نسبة المحطات الجديدة  %42إلى ارتفاع نسب الترخيص إلى 

إعادة تنظيم قطاع النقل الحكومي عبر أتمتت العمل، واتخاذ إجراءات مهمة كحصر  .3
المركبات الحكومية وتسجيلها رقميا وتحديد ُعهد المؤسسات واألشخاص وكان عدد 

يير أرقام المركبات إلى األرقام الحمراء المميزة حيث بلغ وتغ ,مركبة مسجلة 482المركبات 
وقامت الوزارة ببيع المركبات الحكومية إلى الموظفين المتقاعدين  ,لغاية اآلن 220عددها 

كما أقامت الوزارة أربعة مزادات للمركبات  ,عمالً بقرار فخامة رئيس السلطة الفلسطينية
 .شيكل 4,230,020الي مركبة بمبلغ إجم 390الحكومية وتم بيع 
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ارتفاع مستمر وبشكل مطرد في إيرادات الوزارة، فقد بلغت إيرادات دوائر الترخيص في  .4
عام إيرادات مقارنة وب.   8842010مبلغاً وقدره   5/2008المحافظات الشمالية حتى شهر 

أما في  .%63، نجد أن هناك زيادة بنسبة ماليةفي المحافظات الش 2007مع عام    2006
 . .%35، بنسبة نفسهافترة الانخفضت اإليرادات خالل فقد المحافظات الجنوبية 

 .والجدول التالي يوضح إيرادات الوزارة بالمحافظات الشمالية خالل فترة التقرير

 الشهر/السنة اإليراد بالشيكل

8467844 05/2007 

8571469 06/2007 

8152030 07/2007 

7446110 08/2007 

5981231 09/2007 

6377135 10/2007 

7767689 11/2007 

8366438 12/2007 

6830769 01/2008 

6563849 02/2008 

7786205 03/2008 

8496281 04/2008 

8842010 05/2008 

06/2008  12182105  
07/2008  7758917  
8/2008  9997960  
9/2008  7676431  

10/2008  8395005  
11/2008  9927686  
12/2008  9106387  
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01/2009  10135243  

  75179735  االيرد االجمالي

  
وهذه  %10رفع وتعزيز مستوى الدور الرقابي واإلشرافي الذي تحقق فيه تطوراً بمقدار  .5

النسبة تعتبر كبيرة قياساً لمتطلبات هذا التغيير والتحضير له من ناحية بنيوية وتشريعية 
موجود والتقدم بهذا األمر بطئ بالبداية ويتسارع كلما  وإجرائية ولكن مما يبشر أن التوجه

وكان من أهم القطاعات التي لمست هذا التوجه هو قطاع النقل العام حيث  .تقدمنا لإلمام
امتاز هذا العام بالتوجهات التنظيمية ففي الوقت الذي التزمت به الوزارة بعدم ضخ أي أرقام 

هت إلى وسيلة إعادة التنظيم لهذا القطاع الحيوي عمومية إلى الشارع بل بالعكس فإنها اتج
ومن هذه اإلجراءات التنظيمية التي تشكل مؤشراً مهماً بتطور  .الذي أرهقته إجراءات سابقة
تنظيمي وإداري ومعاملة، اعتمد أسلوب إعادة  إجراء  29461األداء اتخاذ الوزارة لعدد 

االحتياجات للتجمعات السكانية دون إرهاق توزيع الموارد لهذا القطاع مما يعيد تنظيمه وسد 
وقد أدى هذا  "اللون األصفر"القطاع بالمزيد من األرقام العمومية التي حولت شوارعنا إلى 

وهذه النسبة تعتبر عالية قياسا إلى المعوقات التي  %5التوجه إلى تغيير واقع القطاع بنسبة 
 .تعترض اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص

  .ة الخاصة بأسعار المواصالت، بهدف تنظيم خدمات النقل الداخليإعداد التسعير .6

ساهمت وزارة النقل والمواصالت مع وزارة الصحة في وضع االستبيان الخاص بالوضع  .7
  .العالمي للسالمة على الطرق

تحقيقاً للسالمة المرورية قامت الوزارة بإعداد برنامج تلفزيوني حول التوعية المرورية  .8
  .لقة تلفزيونيةح 48مكون من 

وإعداد  ,موقعا للتأكد من مدى تحقيقها لشروط السالمة المرورية 135الكشف الميداني على  .9
 االستبيان الخاص بالحوادث المرورية من اجل بناء قاعدة البيانات 

في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع النقل العام بالتعاون مع البنك الدولـي ،  .10
وكيل الوزارة الدكتور علي شعت، عدة ورشات عمل، بدأت أولى الورشات فقد ترأس 
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، تمحورت حول إعادة هيكلة قطاع النقل العام و تنظيمه و تطويره، و 13/05/2008بتاريخ 
بناء الثقة بين الوزارة و نقابة أصحاب شركات الباصات ، و أهمية توفير الخدمة المناسبة 

لقى السيد جريجوار جوزيار سلسة عروض تقديمية حول وأ .كذلك الخدمة الموجه للمواطن
إعادة هيكلية النقل العام ، وتمثلت هذه العروض بتقديم دراسة تفصيلية على عمليات خدمة 
نقل الركاب و توضيح مفهوم قطاع النقل العام و كذلك المؤسسات التي تنظمه و كيف يجب 

أشار إلى كلفة النقل العام و عملية أن تكون ، والمعايير والمواصفات لمراقبته ، وكذلك 
على كيفية وضع تسعيرة النقل و  ألتقديميالعرض التخطيط المالي، و أشار أيضاً في 

  .آلياتهـا

بمبادرة من الوزارة وبهدف فصل الصالحيات قامت الوزارة بعقد اتفاق لنقل قطاع المعاهد  .11
 .إلى وزارة العمل

 .ينية للمركبات ومنتجات المرور بشتى أنواعهاإصدار األوامر الفنية للمواصفات الفلسط .12

والعمل  ,والمواصفة الفلسطينية للوحات المركبات والملصقات الخاصة بالمركبات العمومية
كما ساهمت عملية القضاء على الفلتان األمني بان  .على اعتماد منتج مرور فلسطيني جديد

تقوم الوزارة بمعالجة حاسمة لوضع المركبات غير القانونية والقضاء على الظاهرة بنسبة 
مركبة من حيث  5600وزيادة عمليات الفحص الميداني للمركبات حيث تم فحص  80%

 .صالحيتها للسير على الطرق

النقل والمواصالت أعدت وزارة النقل و المواصالت  تعزيز البيئة التشريعية لعمل قطاع .13
، والذي يتوافق مع التطورات الحديثة و المتسارعة في 2008مشروع قانون المرور لعام 

قطاع النقل، و يتالءم كذلك مع القوانين المعمول بهــا في دول الجـوار حيث أن القانون 
كما أنجزت  .ى العديد من المواد الهامةالقديم ال يتماشى مع الوضع الحالي حيث أنه يفتقر إل

 .الوزارة قانون النقل الحكومي

 للطرقالخاص بتشكيل الهيئة العليا   44رقم تسعى الوزارة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء  .14
 .رور األعلىالخاص بتشكيل مجلس الم  271والقرار 

ألولـى الخاصة ترأس الدكتور علي شعث وكيل وزارة النقل و المواصالت ورشة العمل ا .15
بتطبيق حوسبة اإلجراءات الجمركية في مجال استيراد السيارات و آلية حوسبة البيانات 

ستيفان سيبشي مسؤول السياسة  .الجمركية من خالل إصدار البيان الفلسطيني، وشارك أ
و قد كانت دائرة الجمارك و المكوس  .التجارية في االتحاد األوروبي الممول لهذا المشروع
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حيث  "تواصل "تبنت تطبيق نظام االسيكودا العالمي و الذي يسمى في فلسطين بنظام قد 
خصص هذا النظام لحوسبة اإلجراءات الجمركية و تنظيم عمليات االستيراد و التصدير 

و قد تخلل ورشة العمل عرض آللية العمل الجديدة فيما يخص استيراد  .بشكل الكتروني
سيارات من السوق اإلسرائيلي، إضافة إلى توضيح آلية مباشر أو غيـر مباشر أو شراء 

العمل إلصدار بيان جمركي فلسطيني موحد لخدمة األغراض الجمركية و الضريبية لكل من 
وأن العمل بهذا النظام سيطبق كمرحلة أولى على  .المكلف و الدوائر الجمركية و الضريبية

ج أولي وذلك بغرض تسهيل الشركات العاملة في قطاع النقل و المواصالت كنموذ
 .اإلجراءات على المواطن الفلسطيني واإلسراع بهـا

استصدرت الوزارة قراراً لمجلس الوزراء بتوحيد رسوم المركبات الخصوصية  .16
 .والخصوصية مزدوجة االستعمال والتي تعمل بمحرك ديزل مع رسوم تلك العاملة بالبنزين

شغيل المركبات العمومية والسياحية كما استصدرت قرار بشأن استيفاء رسوم رخص ت
 .والخاصة حيث سينعكس ذلك على إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية

استقبال معامالت التجار والمواطنين  تجميدبقراراً استصدرت وزارة النقل والمواصالت  .17
و يأتي هذا القرار  .لتحويل المركبات من إسرائيل عبر نقطة تسهيل التجارة في ترقوميا

وأن هذا القرار  .بب قيام الجانب اإلسرائيلي بإغالق هذه النقطة بحجة نقلها إلى مكان آخربس
مؤقت لحين االنتهاء الكامل من المعامالت الموجودة لدى الوزارة ووضع الترتيبات 

 .الواضحة للعمل على نقطة ترقوميا

بالتوقيع على  شاركت وزارة النقل و المواصالت ممثلة بالدكتور علي شعث وكيل الوزارة .18
اتفاقية بيع المركبات المعفاة من الجمارك بين الشركة الفلسطينية للسيارات هونداي و ذوي 

، وتعد هذه االتفاقية األولى من نوعها في هذا المجال و (المعاقين)االحتياجات الخاصة 
قية جاءت نتيجة مباحثات مثمرة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص للخروج بهذه االتفا

من زاوية أخرى تسعى  .التي ستخدم هذه الفئة الهامة من فئات شعبنا الفلسطيني المعطاء
الوزارة إلى تقديم كافة التسهيالت و الخدمات لهذه الفئة مما يضمن الحفاظ على احترام و 
سهولة وحرية تنقل األشخاص ذوى اإلعاقات، وتلبية االحتياجات الخاصة من خدمات قطاع 

 .اصالتالنقل والمو

 .نابلس كمركز لفحص مواصفات المركبات  /اعتماد كلية هشام حجاوي  .19

 .إنجاز دراسة شاملة ومفصلة عن واقع قطاع النقل .20
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  .إنجاز دراسة حددت بموجبها حاجة المنطقة المحيطة بالخليل من مدارس السياقة .21

 

   سلطة الطيران المدني –قطـــاع المطارات والنقل الجوي 

 

 .طيار في ماليزيا وذلك للحفاظ على رخص الطيران المدني الفلسطيني 20تدريب        

 

 سلطة الموانئ البحرية  –قطـــاع الموانئ والنقل البحري 

 

حفاظاً على مرفأ الصيد الوحيد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من خطر االنهيار، فقد تم العمل  .1
الرئيسي، وعلماً بأن سلطة الموانئ البحرية قد أعدت خطة بموارد ذاتية على تدعيم كاسر الموج 

لتطوير مرفأ الصيد حيث تضمنت الخطة جميع األنشطة والمشاريع التطويرية الخاصة بتدعيم وتقوية 
 .كاسر الموج ومرافق المرفأ والخدمات

ة إعداد مقترح إعادة تخطيط غرف الصيادين في مرفأ الصيد بغزة، حيث قام فريق عمل من سلط .2
الموانئ البحرية، بإجراء عملية مسح شامل لغرف الصيادين الموجودة على كاسر الموج الرئيسي 
وكذلك بموازاة حوض المرفأ، من حيث عدد الغرف ومساحاتها وعدد األفراد وحالة الغرفة والقطع 

حديد البحرية، وأيضاً تقييم الوضع الحالي لغرف الصيادين، واقتراح موقعين لغرف الصيادين مع ت
مزايا وعيوب كل موقع، وتضمن كذلك المقترح تصميم لغرف الصيادين مع تحديد المساحات 

  .المطلوبة، باإلضافة إلى تقدير التكلفة

، والمذكرة اإليضاحية، ويهدف مقترح 2008إعداد مقترح مشروع القانون البحري الفلسطيني للعام  .3
لقطاع الموانئ البحرية والنقل البحري بما يساهم في  مشروع القانون البحري إلى توفير البيئة القانونية

تعزيز وحماية القدرات التنافسية للموانئ الفلسطينية وتعزيز أهداف التجارة الخارجية وفق معطيات 
السوق العالمية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير وتفعيل خدمات الموانئ البحرية 

  .الفلسطينية

 .ية لمقترحات الخطة التشريعية لسلطة الموانئ البحريةإعداد المذكرة التفسير .4
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، مع الوفد األلماني عن شركة 21/5/2008علي شعت، بتاريخ  .اجتمع رئيس سلطة الموانئ البحرية د .5
عبد الهادي أبو شرخ القائم  .هائل الفاهوم وأ /، واألخ السفير  PISC""فلسطين الدولية للنقل البحري

فلسطين لدى ألمانيا، حيث ترغب الشركة بتسجيل عشرة بواخر لدى ميناء بأعمال القنصلية بسفارة 
سلطة الموانئ البحرية، وخالل االجتماع تم إعالم الوفد بالضوابط الواجب االلتزام بها  –غزة البحري 

  .للشروع في إجراءات التسجيل

والشروط شرعت سلطة الموانئ البحرية في إعداد نظام تسجيل السفن، ويتضمن اإلجراءات  .6
 .والضوابط التي بموجبها تتمتع السفينة بالجنسية الفلسطينية وترفع العلم الفلسطيني على متنها

القيام بزيارات ميدانية لشواطئ غزة وتقييم الوضع البيئي فيها، وكذلك حصر أعداد المكعبات  .7
البيئي على سواحل األسمنتية والتي تستخدم عادة في تدعيم كاسر األمواج، وإعداد تقرير حول الوضع 

  .قطاع غزة

، والتي تعد إحدى اإلجراءات التي  2009-2007إعداد الخطة التدريبية لسلطة الموانئ البحرية للفترة  .8
ستتبناها  سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية لتنمية الكوادر العاملة بسلطة الموانئ البحرية ورفع 

لتنمية وتطوير قطاع الموانئ   ي الموارد الالزمةكفاءتها ، وتوسيع الخيارات المتاحة للحصول عل
وقد تضمنت الخطة تشخيص الوضع الراهن، واألولويات، ومعايير اختيار البرامج   ,والنقل البحري

 .التدريبية، والنتائج المتوقعـة، ومؤشرات األداء، وآليات المتابعة والمراقبة،و قائمة البرامج التدريبية

، ويهدف 2010-2008إعداد مقترح مشروع تنمية وتطوير قدرات كادر سلطة الموانئ البحرية للفترة  .9
المقترح إلى توفير البنية األساسية من األمور اللوجسيتية والموارد البشرية المدربة والمؤهلة في 

ئ البحرية بما سلطة الموانئ البحرية، ورفع كفاءتها إلدارة وتنفيذ األنشطة المناطة بسلطة الموان
 .يتواكب مع التقدم العالمي في إنشاء وإدارة وتخطيط وتشغيل الموانئ البحرية

-4ربيةالع إعداد ورقة عمل مقدمة التحاد الموانئ البحرية العربية في إطار اجتماع القمة االقتصادية .10

ئ البحرية ،وتضمنت الورقة اقتراحات لتعزيز التكامل واالندماج االقتصادي بين الموان5/7/2007
العربية، ومعايير مشاريع قطاع الموانئ والنقل البحري، وبرامج  قطاع الموانئ والنقل البحري في 

 .فلسطين

إنجاز المخططات النهائية بشكلها النهائي لمبنى المقر الدائم لسلطة الموانئ البحرية، وتسجيل ملكية  .11
باسم سلطة الموانئ البحرية في بلدية  األرض المخصصة لبناء المقر الدائم لسلطة الموانئ البحرية
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غزة، من حرم شاطئ إلى حرم ميناء، والمخصصة من سلطة األراضي الفلسطينية لسلطة الموانئ 
 ."663"من القطعة  "217، 218 "البحرية على القسائم 

 

 قطاع األرصاد الجوية ـ اإلدارة العامة لألرصاد الجوية 

 

 .تقديم نشرة جوية يوميــــة .1

باإلضافة  ,موظفاً في مجال الرصد الجوي 18على تدريب  TIKAاالتفاق مع الوكالة التركية للتنمية  .2
 .إلى االستفادة من الخبرات الدولية بمجال الرصد الجوي كالدورة التي تنعقد بالصين للرصد الجوي

 

 قطاع النقل الدولي 

 

ي والمشاريع اإلستراتيجية عززت الوزارة دورها الفاعل بالتخطيط لمحاور الربط اإلقليم .1
والمحور الرابط بين حيفا واألردن عبر جنين وجسر اللنبي، ومشروع  ,M40,R50كمشروعي 

 .M45وإمكانيات الربط مع المحور اإلقليمي  ,جسر األمير محمد

 .المساهمة في إعداد مشروع قانون سلطة المعابر والحدود .2

 

 على صعيد المخططات والخطط الوطنية

 

لجنة فنية  42وشاركت بـ  ,مشروع طريق ومشروع تعديلي 581و ,مخطط هيكلي 28المصادقة على  .1
وكذلك الحال لشبكات الطرق الداخلية كمشروع  .للكشف على مشاريع طرق بمختلف المحافظات

العيزرية باالشتراك مع وزارة األشغال  –طريق الطيبة المعرجات أريحا وطريق السواحرة الشرقية 
 .العامة

إعداد مسودة أوليه إلستراتيجية تطوير قطاع النقل والمواصالت بالتنسيق مع البنك الدولي، جاري  .2
وهنالك محادثات جارية ومتواصلة مع البنك الدولي من أجل  .العمل علي التعديل عليها الستكمالها

 .وضع إستراتيجية تطوير النقل العام بمشاركة القطاع الخاص
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يه للنهوض بقطاع النقل و المواصالت و ذلك إعداداً لمؤتمر المانحين بباريس إعداد خطة تنموية ثالث .3
 .2007ديسمبر  17في 

لدراسة وتقييم دور وإستراتيجية وهيكل   ARDتكليف مؤسسة الرؤية الجديدة بواسطة مؤسسة  .4
ب الوزارة، بهدف إعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طموحات قطاع النقل و المواصالت، ويتواك

ناول المحاور التالية على تحيث ت  .2008مع أهداف خطة التنمية و اإلصالح لالقتصاد الفلسطيني 
 -:سبيل المثال ال الحصر

الوصول إلي رؤية ومهمة وأهداف  :أهداف مهمة دراسة و تقييم دور وهيكل الوزارة •
  .وسياسات وإستراتيجية واضحة للوزارة للسنوات الثالثة المقبلة

من حيث  تقييم قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها  :ية تنفيذ ورشة العملآلية ومنهج •
الهياكل، )و إجراء دراسة مقارنه مع الدول األخرى  .على المستوى اإلستراتيجي

، وتحليل البيانات المختلفة ومنها نسبة ( الخ…القوانين، اللوائح التنفيذية، التعليمات الفنية،
ين عن حاجة الوزارة ومؤسساتها، واقتراح برنامج تدريب القادة الزيادة في أعداد الموظف

اإلداريين لخلق كوادر قادرة على التعامل بأساليب اإلدارة الحديثة، وأتمتة أنشطة الوزارة 
وميكنتها وتحديد أساليب قياس كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها مع اعتماد محددات 

  .ومؤشرات األداء والتقييم

ية التقييم والتحليل من حيث التحليل اإلستراتيجي للوزارة ويشمل أهداف آلية ومنهج •
الوزارة واختصاصاتها والهيكل التنظيمي الحالي، و تحليل للكادر البشري بالوزارة 
ومديرياتها والهيئات التابعة لها و رساالتها، وتحليل لنقاط الضعف والقوة والفرص 

 .لتابعة لهاالمتاحة للوزارة وقطاعاتها والهيئات ا

تطوير الرؤية والمهمة المستقبلية للوزارة، بحيث تتجسد رؤية وزارة النقل والمواصالت  •
في أن تكون الوزارة جهاز مرن يهدف إلى تعظيم دور قطاعات النقل والمواصالت في 

والمهمة أن  .التنمية الشاملة لفلسطين من خالل تنفيذ فاعل لخطة اإلصالح و التنمية
إلى توجيه قطاعات النقل والمواصالت البرية و البحرية و الجوية لتحقيق  تسعى الوزارة

التوليفة المثلى من أنماط و وسائط نقل و مواصالت لسد حاجات المجتمع، وتعظيم العائد 
االقتصاد، وكذلك دعم القطاعات التنموية األخرى، وأن تسعى الوزارة إلى تنمية تنافسية 

 :ل والمواصالت في التنمية الشاملة، أما الدور المستقبليواستمرارية لدور قطاعات النق
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أن يكون الدور المستقبلي للوزارة هو الدور اإلستراتيجي، والتنظيمي، والرقابي، مع 
  .خروج الوزارة تماماً من كافة األنشطة المزاحمة للقطاع الخاص

 

 قطـــاع مأسسة الوزارة  

 

في أساليب عمل الوزارة وتقدم خدماتها للجمهور  في إطار جهود الوزارة لتحقيق نقله نوعية .1
عبر استكمال تنفيذ مشروع أتمتة الوزارة، تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة النقل 
والمواصالت وجامعة بيرزيت لتحديث وتطوير أنظمة المعلومات بالوزارة، وتهدف مذكرة 

واصالت و تعزيز الشراكة التعاون إلى تحديث وتطوير أنظمة المعلومات بوزارة النقل والم
بين القطاع العام والقطاع األكاديمي في جميع المجاالت وتعمل لتحقيق اكبر قدر ممكن من 

وتحديث أنظمة العمل وتطويرها وتوحيدها وربطها ضمن  .التعاون مع الجامعات الفلسطينية
المحافظات  شبكة واحدة تؤمن سرعة تبادل المعلومات ودقتها بين الوزارة ودوائر السير في

وتحقق التواصل مع كافة المؤسسات المعنية وفي مقدمتها الشرطة والجمارك والضريبة 
والمحاكم من اجل تحقيق خدمة أفضل للمواطنين والقضاء على حاالت التزوير والفساد من 

 .خالل نظام الكتروني متطور

ف تدريب كامل طاقم عقد اتفاق مع جامعة النجاح الوطنية وعدد من المؤسسات التعليمية بهد .2
وفى هذا اإلطار خرج المعهد الكوري  .ICDL الوزارة على قيادة جهاز الحاسوب 

  ICDLالفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات التابع لجامعة النجاح الوطنية دورة 

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، الدورة، وتأتى هذه الدورة ضمن سلسة من النشاطات التي 
 .في مجال التدريب في مختلف مواقعها الوزارةها بتقوم 

يجري  العمل على حوسبة الوزارة ومرافقها خاصة في المحافظات الشمالية أخذاً بمبدأ  .3
الحكومة االلكترونية لتقديم أسرع وأفضل خدمات للمواطن الفلسطيني وبأقل جهد ممكن عبر 

في القريب العاجل بإصدار رخص شبكة اتصال إلكترونية تستحدثها الوزارة حالياً وستقوم 
على تجهيز الوزارة بأجهزة  USAIDكما تم االتفاق مع مؤسسة التنمية  ,ممغنطة للقيادة

 .حاسوب وقد تم ذلك

في ضوء سياسات الحكومة إلعادة هيكلة المؤسسات و ترشيد اإلنفاق العام أعد وكيل وزارة  .4
بالهيكل التنظيمي للوزارة حيث تم  علي شعث استبياناً حول المفهوم القائم عن ما يتعلق.د
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استبيان على الفئة العليا من الوكالء المساعدون والمدراء العامين وعدد من  19  توزيع
الموظفين، وتم تحليل اإلجابات بهدف الوصول إلى قرارات تساهم في تعزيز عمل وزارة 

 .النقل المواصالت

دورة تدريبية وتطويرية متخصصة  36بهدف تنمية الموارد البشرية قامت الوزارة بعقد  .5
كما تم اإلعداد والمشاركة بعشرات ورش  .داخل الوطن وخارجة كالصين وايطاليا والبرتغال

 .العمل ذات العالقة بقطاع النقل

من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات قطاع النقل والمواصالت، فقد تم  .6
 .وطوباساستكمال تجهيز دائرتين في محافظتي القدس 

بهدف التسهيل على المواطنين، فقد تم إصدار دليل خدمات الجمهور الخاص بالوزارة،  .7
ويتضمن الدليل جميع اإلجراءات الواجب إتباعها والوثائق المطلوبة للحصول على خدمات 

  .وزارة النقل والمواصالت بقطاعاتها المختلفة

الت لتتالءم مع متطلبات وتطور تطوير هيكلية وزارة النقل والمواصالت وإجراء التعدي .8
 .العمل بقطاع النقل والمواصالت

إعداد نموذج تقويم لإلدارات العامة بوزارة النقل والمواصالت وكذلك اإلرشادات الخاصة  .9
   .به، وكذلك إعداد نموذج تقويم الفئات المختلفة لموظفي وزارة النقل والمواصالت

 

 مي  على صعيد التعاون الدولي والتكامل اإلقلي

 

المشاركة في أنشطة الشراكة االورومتوسطية، واجتماعات المجلس الوزاري  .1
 .اليورومتوسطي للنقل في لشبونه

لتكامل النقل  ETSAMاألوربية ولجنة   –المشاركة في اجتماعات لجنة الشراكة الفلسطينية  .2
 .اإلقليمي لدول المشرق العربي في األسكوا

 .”SAFEMED“ للشئون البحرية األورومتوسطيةالتنسيق والمتابعة مع اللجنة  .3
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إطار  فيتعبئة االستبيان الخاص بتقييم الوضع الحالي لقطاع النقل والمواصالت، وذلك  .4
 Promotion of Private Sector Involvement in"الدراسة المعدة من قبل اليوروميد  

the Provision of Transport Infrastructure in Selected Countries Covered 
by the EuroMed Transport Project"  وتضمن االستبيان معلومات حول مدى ،

الشراكة  قطاع النقل، والجوانب التنظيمية لقطاع النقل، وعقود فيالخاص مشاركة القطاع 
بين القطاع العام والخاص، وعقود الخدمات على المدى الطويل، واإلطار القانوني 

 .والمؤسساتي للشراكة بين القطاع العام والخاص، وتمويل قطاع النقل والمواصالت

 

 على صعيد دعم وتعزيز دور المرأة   

 

والتأكيد على  "ريجند"انتهجت الوزارة سياسة دعم وتمكين المرأة الفلسطينية من منظور  .1
إدماج موضوعات النوع االجتماعي في كافة سياسات وبرامج وأنشطة الوزارة، وفى 
هذا اإلطار وقد حققت الوزارة بهذا االتجاه تطوراً مهما ال نبالغ إذا قلنا أن نسبة تطور 

حيث تم تكليف أول مديرة دائرة ترخيص  %15بلغت  يالجندراألداء بالمجال 
  .بمحافظات الوطن

تم تكليف موظفتين بمهام مدير عام كما أن طاقم مكتب الوزير أمسى بكامله من النساء  .2
 .ذوات الكفاءة

سيكون للمرأة وضعها المميز في الوزارة عند إعادة صياغة تسكين الموظفين على الهيكل  .3
ولم تغفل الوزارة عن إلزام كادرها بمنع التمييز  .التنظيمي للوزارة بعد تعديله وإقراره

 .صياغة المكاتبات الرسمية لى أساس جندري عندع
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  )11(ملحق رقم 
  أرقام حول قطاع النقل والمواصالت

 2008م بات المرخصة والغير مرخصة لعاالمرآ آشف بأعداد
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
غير مرخصة المجموع مرخصة  نوع المرآبة 

مرآبات خصوصي 51707 64756 116463
تكسي عمومي 8148 2771 10919
باص عمومي 666 381 1047
باص خصوصي 308 138 446
باص سياحي 10 0 10
مرآبات تجارية 3828 6924 11762
 طن أو أقل 6شاحنات  40 84 124
 طن 6شاحنات أآبر من  11742 8410 20152
 مقطورة ونصف مقطورة 285 868 1153
جرارات 168 127 295
جرارات زراعية 313 4045 4358
نارية درجات 152 186 338
مرآبات أخرى 232 426 658
المجموع 78609 89116 167725


