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تقديم

تنفيــذا لتوجيهــات فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطين ودولــة رئيــس 
الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية، وانطالقــا مــن الــدور والمســؤوليات المناطــة لــوزارة األشــغال 
العامــة واالســكان فــي إدارة قطاعــات أساســية فــي البنيــة التحتيــة )قطــاع األشــغال العامــة 
واالســكان( والتــي تمــس حيــاة كافــة المواطنيــن علــى أرضنــا الفلســطينية، وإســتمرارا للجهــود 
التــي تقــوم بهــا الحكومــة فــي النهــوض بواقــع المواطــن الفلســطيني فــي مختلــف المجاالت 
مــن خــالل برنامــج عمــل وطنــي شــامل يســهم فــي تحقيــق الحريــة واالزدهــار وتأميــن الخدمات 
ــة  ــة والمتمثل ــدة السياســات الوطني ــى المحــاور الثــالث ألجن ــك باالســتناد ال األساســية، وذل

فــي: إنهــاء االحتــالل، واالصــالح وتحســين جــودة الخدمــات العامــة، والتنميــة المســتدامة.

فقــد قامــت الــوزارة وفــي إطــار المراجعــة النصفيــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة، وبمــا يحقــق 
الترابــط بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة وأجنــدة السياســات والوطنيــة والموازنــة، الــى تحديــث 
خطتهــا االســتراتيجية لألعــوام 2021–2023 وبمــا ينســجم مــع التوجهــات الحكوميــة إســتنادا 

لألســس التاليــة:

المواطن أوال.. 1

خطــة قطاعيــة وعبــر قطاعيــة تتســم بالواقعيــة وتســهم فــي تحقيــق محــاور أجنــدة . 2
الوطنيــة. السياســات 

والقطــاع . 3 الخدمــات،  متلقــي  مــن  العالقــة  ذوي  األطــراف  كافــة  مــع  الشــراكة  تعزيــز 
الخــاص، والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة داخــل فلســطين، هــذا باالضافــة الــى الشــركاء 

والمانحيــن مــن خــارج فلســطين.

ولغايــات النهــوض بقطــاع األشــغال العامــة واالســكان بمــا يشــمله فــي مجــاالت االســكان، 
والطــرق، واالنشــاءات، والمبانــي والمرافــق العامــة. فقــد عمــدت الــوزارة فــي خطتهــا نحــو 
تحقيــق مفهــوم إدارة وتنظيــم وتوجيــه قطــاع االشــغال العامــة واالســكان، حيــث اشــتملت 
ــدة  ــرة الممت ــوزارة خــالل الفت ــم ربطهــا ب 95 تدخــال تمكــن ال ــى 25 اســتراتيجية ت الخطــة عل
ــى برامــج وأنشــطة  ــذ مهامهــا معتمــدة عل ــام بدورهــا فــي تنفي مــن 2021–2023 مــن القي
مختلفــة محــددة التنفيــذ بخطــة زمنيــة، وبجهــات المســؤولية، ومؤشــرات األداء، والموازنــة.

أ.د.م. محمد زيارة   
وزير األشغال العامة واالسكان   
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الملخص التنفيذي

إنســجاما مــع التوجهــات الحكوميــة ، وإنطالقــًا مــن إدراك الــوزارة ألهميــة عمليــة التخطيــط 
االســتراتيجي باعتبارهــا منهــج علمــي يســتخدم لبلــورة األهــداف االســتراتيجية التــي تحــدد 
النصفيــة ألجنــدة  المراجعــة  نتائــج  للــوزارة، وفــي ضــوء  المســتقبلي  التوجــه االســتراتيجي 
السياســات الوطنيــة وتوجهــات الحكومــة فــي ايــالء أولويــات سياســاتية وتدخــالت تتعلــق 
باالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل والتنميــة بالعناقيــد، باالضافــة لتحقيــق الربــط مــا بيــن 
الخطــة االســتراتيجية وخطــة الموازنــة أثنــاء عمليــة التخطيــط ، فقــد قامــت الــوزارة باجــراء 

عمليــة مراجعــة وتحديــث لخطتهــا االســتراتيجية لألعــوام 2020–2022 .

وتنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم )60/29( المنعقــدة بتاريــخ 8/6/2020م، 
حــول آثــار جائحــة كورونــا والتطــورات السياســية األخيــرة، وانعكاســاتها ،   ممــا اقتضــى تمديــد 
العمــل علــى تحديــث خطــة الــوزارة االســتراتيجية  للفتــرة الزمنيــة 2021–2023 آخذيــن بعيــن 
االعتبــار آثــار هــذه الجائحــة والتطــورات السياســية . حيــث تــم العمــل عــل تحديــد االهــداف 
االســتراتيجيات  علــى  العمــل  خــالل  مــن  لتحقيقهــا  الــوزارة  تســعى  التــي  االســتراتيجية 

)السياســات( والتدخــالت ومؤشــرات األداء المرتبطــة بتلــك األهــداف.

وقــد تمحــورت األهــداف االســتراتيجية لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان مســتندة علــى 
االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة حــول خمــس مجــاالت  رئيســية وهــي: 1( التطويــر 
المؤسســي، 2( قطــاع الطــرق، 3( قطــاع اإلســكان، 4( قطــاع المبانــي العامــة، 5( قطــاع 

ــي: ــى النحــو التال ــوزارة عل ــت األهــداف االســتراتيجية لل اإلنشــاءات. وكان

تعزيز مأسسة عمل وزارة األشغال العامة واإلسكان.. 1

توفير شبكة طرق آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.. 2

دعــم وتطويــر وتنظيــم قطــاع اإلســكان لتمكيــن كافــة المواطنيــن مــن الحصــول علــى . 3
ســكن مالئــم.

توفير وتطوير المقرات الحكومية والمرافق العامة المالئمة والمناسبة.. 4

دعم وتطوير وتنظيم قطاع اإلنشاءات للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني.. 5

وبنــاء علــى األهــداف المذكــورة أعــاله والتــي إنعكســت علــى الهيــكل التنظيمــي المعــدل 
ــد)25( اســتراتيجية وربطهــا ب )95( تدخــل مــن برامــج وأنشــطة مختلفــة،  ــم تحدي ــوزارة ، ت لل
ــد  ــم تحدي وســيتم العمــل علــى متابعتهــا مــن خــالل عــدد مــن مؤشــرات األداء، كمــا وقــد ت
الجهــات المســؤولة عــن متابعــة تلــك المؤشــرات خــالل األعــوام 2021–2023، وباإلضافــة 
إلــى ذلــك تــم العمــل علــى تحديــد فرضيــات الموازنــة وعكــس أثرهــا علــى موازنــة األعــوام 

.2023–2021





القسم األول

المقدمة
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المقدمة
تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء القاضــي بتمديــد العمــل علــى تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة 
السياســية  والتطــورات  جائحــة كورونــا  علــى  المترتبــة  اآلثــار  الــى  بالنظــر  القطاعيــة،  وعبــر 
األخيــرة والمتعلقــة بقــرارات الضــم وانعكاســاتها ،  فقــد عمــدت الــوزارة وبقــرار مــن معالــي 
كافــة  يمثــل  والــذي  المشــكل  العمــل  فريــق  بتكليــف  واالســكان  العامــة  األشــغال  وزيــر 
مكونــات العمــل فــي الــوزارة لتولــي مهمــة تحديــث خطــة الــوزارة االســتراتيجية 2021–2023 
مــع مراعــاة القضايــا الرئيســية الــواردة كتوجيهــات ملحقــة فــي قــرار دولــة رئيــس الــوزراء فــي 
تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وتوجهــات الحكومــة المتعلقــة بآثــار جائحــة 
كورونــا والتطــورات علــى الصعيــد السياســي ، وبمــا يعــزز الربــط بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة 
المواطــن  خدمــة  وضــع  علــى  وتأكيدهــا  الخطــة  إللتــزام  يشــير  وبمــا    ، الموازنــة  وبرامــج 
الــوزارة ضمــن  التــي تعمــل فيهــا  الفلســطيني فــي جوهرهــا ضمــن القطاعــات المختلفــة 

االســتراتيجية القطاعيــة لألشــغال العامــة واالســكان .

لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان     وكإطــار عــام للخطــة اإلســتراتيجية وخطــة العمــل 
الهادفــة الــى تحديــد التوجهــات اإلســتراتيجية المســتقبلية وخطــة العمــل للســنوات الثــالث 
القادمــة 2021–2023 ، فــإن الــوزارة تهــدف مــن خــالل تحديثهــا لهــذه الخطــة اإلســتراتيجية 
ــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف مــن  وخطــة العمــل متوســطة المــدى المتعلقــة بهــا إل

خــالل تحديــد 

اإلطاراالستراتيجي المستقبلي للوزارة بما يشمل الرؤية، والرسالة، والقيم.. 1
األهداف االستراتيجية الرئيسية للوزارة.. 2
االستراتيجيات التي سيتم العمل عليها لتحقيق األهداف االستراتيجية.. 3
باالســتراتيجيات . 4 ربطهــا  تــم  والتــي  الالزمــة  واألنشــطة  بالبرامــج  المتمثلــة  التدخــالت 

المحــددة.
والمرتبطــة . 5  2023–2021 القادمــة  الفتــرة  خــالل  تحقيقهــا  الواجــب  األداء  مؤشــرات 

بالتدخــالت.
مستويات المسؤولية المتعلقة بتحقيق األهداف ومؤشرات أدائها.. 6
األطر الزمنية المتعلقة بتحقيق كل من األهداف والتدخالت.. 7
فرضيات الموازنة والتي تم تحديدها باالستناد إلى التدخالت.. 8
إطار النتائج االستراتيجي وبرامج الموازنة لألهداف االستراتيجية .. 9

موازنة األعوام 2016–2019.. 10

القسم األول
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع الجوانــب المذكــورة ســابقًا قــد تــم العمــل عليهــا فــي تحديــث 
واعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2014–2016 ، وتحديــث خطــة الــوزارة 2017–2022،  
وتحديــث خطــة الــوزارة 2020–2022 ، وكذلــك فــي تحديــث الخطــة 2021–2023 باالســتناد 
إلــى منهــج علمــي مبنــي علــى القيــام بالتحليــالت الالزمــة اســتجابة للمتغيــرات الطبيعيــة 

للبيئــة التنظيميــة وفــق مراحــل عمــل الــوزارة بهــدف توفيــر خدمــات أفضــل للمواطنيــن .

منهجيــة تحديث الخطة
صــدر قــرار معالــي وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان بتاريــخ 18\11\2019والمتضمــن تكليــف 
فريــق عمــل تحديــث الخطــة االســتراتيجية للــوزارة 2020–2022 وفقــا لبرنامــج الحكومــة 
واســتنادا ألجنــدة السياســات الوطنيــة المحدثــة بمــا يشــمل ذلــك التحديــث مــن اســتراتيجات 
الخطــة  بربــط  المتعلقــة  الحكومــة  توجهــات  وكذلــك  وتدخــالت،  سياســاتية  وأولويــات 
االســتراتيجية للــوزارة وبرنامــج الموازنــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 

وإطــار النتائــج لكافــة االســتراتيجيات والتدخــالت.

وفــي ضــوء التطــورات السياســية االخيــرة وانعكاســتها ، واآلثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا ، 
فقــد قــام فريــق التخطيــط فــي الــوزارة بتنفيــذ المهــام الموكلــه لــه  مــن معالــي وزيــر االشــغال 
العمــل فــي تحديــث  بتمديــد  الــوزراء  قــرار مجلــس  بتنفيــذ  العامــة واالســكان والمتعلقــة 

االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة للفتــرة الزمنيــة 2021–2023م.

المراجعــة  لتقريــر  قــراءة مســتفيضة  علــى:  الخطــة،  لتحديــث  التحضيريــة  المرحلــة  شــملت 
والتدخــالت  السياســاتية  األولويــات  ومصفوفــة  الوطنيــة  السياســات  ألجنــدة  النصفيــة 
 2022–2017 لألعــوام  الــوزارة   مراجعــة خطــة    ، الوطنيــة  السياســات  المحدثــة ألجنــدة 
وتحديــد العناصــر التــي ســيتم تحديثهــا والعمــل عليهــا ، وتقاطعاتهــا مــع أجنــدة السياســات 
الوطنيــة المحدثــة، وكذلــك السياســات الوطنيــة لإلســكان والخطــة اإلســتراتيجية لقطــاع 
اإلســكان 2017–2022 والخطــط االســتراتيجية لــوزارة النقــل والمواصــالت ووزارة الحكــم 
المحلــي  ووزارة الزراعــة كشــركاء رئيســيين ، باالضافــة للخطــة االســتراتيجية لهيئــة مكافحــة 

الفســاد 2020–2022 والخطــة االســتراتيجية لــوزارة المــرأة كخطــط عبــر قطاعيــة.

كمــا واشــتملت المرحلــة التحضيريــة علــى إجــراء التحليــالت الداخليــة المتعلقــة بالجوانــب 
العالقــة  البشــرية والمشــاريع والتســهيالت وتحديــد األطــراف أصحــاب  الماليــة والمــوارد 
والعقــود الموقعــة مــع الجهــات المانحــة وغيرهــا مــن الجوانــب، حيــث تــم الحصــول علــى 
جميــع المعلومــات مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة للــوزارة والتواصــل المباشــر مــع موظفيهــا.

ــدأ التشــاركية فــي  ــط، وانطالقــًا مــن مب ــة التخطي     وكخطــوة أساســية مــن خطــوات عملي
إعــداد الخطــة، تــم العمــل علــى تحديــد األطــراف أصحــاب العالقة مــع الوزارة، واجــراء مقابالت 
معهــم وذلــك للوصــول إلــى فهــم أعمــق حــول عالقــة الــوزارة بالجهــات المختلفــة، ومعرفــة 
رأي تلــك الجهــات وانطباعهــا حــول عالقتهــا مــع الــوزارة والخدمــات المقدمــة. هــذا باالضافــة 
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الــى عقــد اجتماعــات للنقــاش مــع الشــركاء الرئيســيين لقطاعــات عمــل الــوزارة مــن وزارة النقــل 
والمواصــالت ووزارة الحكــم المحلــي وكذلــك ســلطة جــودة البيئــة.

كذلــك وبعــد انجــاز المســودة النهائيــة للخطــة االســتراتيجية المحدثــة للــوزارة فقــد تمــت 
ــا  ــة الجهــات أصحــاب العالقــة برســالة مرفقــة باالطــار االســتراتيجي المتضمــن )الرؤي مخاطب
، الرســالة، االهــداف االســتراتيجية ، االســتراتيجات والتدخــالت الــواردة كخطــة عمــل للــوزارة 
بهــا  المتعلقــة  بمالحظاتهــم  وتزويدنــا  قبلهــم  مــن  لنقاشــها   )2022–2020 مــن  للفتــرة 
لغايــات تعزيــز الشــراكة مــع الجهــات ذات العالقــة ســواء كانــت هــذه الشــراكة قطاعيــة أو عبــر 
قطاعيــة، وجــرت دراســة المالحظــات الــواردة مــن عــدد مــن هــذه الجهــات واألخــذ بهــا فــي 

تحديــث االســتراتيجية لالعــوام 2021–2023م.

    هــذا وقــد اســتندات خطــوات العمــل علــى إعــادة تقييــم التدخــالت لكافــة القطاعــات 
ــر األعلــى ، وايــالء  ــز علــى التدخــالت ذات التكلفــة األقــل واألث ــات، والتركي مــن حيــث األولوي
التدخــالت المتعلقــة بالجانــب التشــريعي والتنظيمــي لقطاعــات عمــل الــوزارة أولويــة قصــوى 
فــي المرحلــة القادمــة ، وذلــك انســجاما مــع متطلبــات المرحلــة واآلثــار المرتبــة علــى جائحــة 

ــا والتطــورات علــى الصعيــد السياســي. كورون

فريق تحديث الخطة االستراتيجية للوزارة   

جدول رقم1 . فريق تحديث الخطة االستراتيجية للوزارة   

المسمى الوظيفياالسمالرقم

مدير عام الشؤون اإلداريةنائل زيدان1

رئيس وحدة التخطيط والمعلوماتأحمد ستيتي2

مدير عام اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات والتطويرم.علي شاهين3

مدير عام اإلدارة العامة الطرقم.موسى جاد الله4

نائب مدير عام اإلدارة العامة لإلشراف والمتابعة الفنيةم.سهيل انفيعات5

نائب مدير عام اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط االسكانيم.بسام شعالن6

نائب مدير عام االسكانمصطفى السفاريني7

ق.أ مدير عام الشؤون الماليةعبد الرؤوف عساف8

ق.أ مدير عام اإلدارة العامة لألبنية والمرافقم.أمجد بركة9

رئيس وحدة الشؤون القانونيةناديا عمر10

مدير دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع االجتماعيرانيه ناصر الدين11

رئيس قسم التسكينات والترقياتاماني النتشة12
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الفريق المساند

جدول رقم 2 . الفريق المساند

المسمى الوظيفياالسمالرقم

مدير دائرة الدراسات االجتماعية واالقتصاديةجواد رشيد عبد الرحمن سعاده1

مدير دائرة التطوير والتخطيط لالبنية والمرافق العامةرانيه عمر محمود الجمل2

رئيس قسم التخطيط ودراسات الطرقجهاد محمد عبد الرحمن شوبكي3

رئيس  قسم اعداد الموازنةنسرين عبد اللطيف عودة ديك4

مهندس موادساره فيصل احمد  حسين5

رئيس  قسم المتابعة ودراسة التغييراتخلود فوزي امين الخضر6

لمحة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان
فــي إطــار الجهــود اإلصالحيــة لدعــم االســتراتيجية الوطنيــة فــي بنــاء مؤسســات حكوميــة 
فلســطينية متكاملــة توفــر خدمــات فاعلــة، تــم تســمية وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
عــام 2002 مــن خــالل دمــج وزارتــي األشــغال العامــة واإلســكان فــي وزارة واحــدة تتولــى 
ــة  مســؤولية وضــع السياســات العامــة والتخطيــط لقطاعــات العمــل التــي تديرهــا والمتمثل
فــي قطــاع اإلســكان، وقطــاع الطــرق، والمبانــي العامــة، وقطــاع اإلنشــاءات فــي فلســطين 

ومــا يرافقهــا مــن بنــى تحتيــة.

عمــدت الــوزارة علــى القيــام بدورهــا فــي القطاعــات التــي تديرهــا، حيــث كان مــن أولوياتهــا 
توفيــر التمويــل المالــي إلقامــة مشــاريع اإلســكان وتحديــدًا فــي المحافظــات الجنوبيــة لمــا 
تعانيــه مــن نقــص حــاد فــي المبانــي الســكنية بالنظــر للكثافــة الســكانية األعلــى فــي العالــم 
ومحدوديــة المســاحات المتوفــرة للبنــاء، حيــث أنجــزت الــوزارة عبــر الســنوات الماضيــة بنــاء 
مــا يقــارب عــن 8500 شــقة ســكنية فــي عــدد مــن المشــاريع فــي المحافظــات الجنوبيــة 

والمحافظــات الشــمالية.

وفــي ذات الســياق عملــت الــوزارة علــى تطويــر وتحســين شــبكة الطــرق فــي كافــة محافظــات 
الوطــن مــن خــالل توفيــر تمويــل خارجــي باإلضافــة إلــى تخصيــص موازنــات حكوميــة لتحســين 
وتطويــر شــبكة الطــرق فــي فلســطين وبمــا يتــالءم مــع احتياجــات المواطنيــن األساســية، 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  قيــام  قبــل  الطــرق  شــبكة  وضــع  االعتبــار  بعيــن  آخذيــن 
والتــي لــم تكــن ترقــى ألبســط مســتويات الســالمة العامــة، باإلضافــة  لقلــة عــدد الطــرق 
الرابطــة بيــن التجمعــات الســكنية؛ وخاصــة فــي القــرى والبلــدات البعيــدة عــن مراكــز المــدن، 
ــة الطــرق  ــوزارة بإنشــاء ســت وحــدات مجهــزة لصيان واســتكمااًل لهــذا الجهــد فقــد قامــت ال
فــي المحافظــات الرئيســية وتــم إنشــاء مصنــع اإلســفلت البــارد ليوفــر للــوزارة احتياجــات 
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هــذه الوحــدات مــن مــادة الزفتــة البــاردة والتــي تســهم فــي عمليــة صيانــة للطــرق فــي كافــة 
ــة. الظــروف الجوي

ــة فــي كافــة محافظــات الوطــن مــن  ــذ نشــأتها بشــق الطــرق الزراعي ــوزارة ومن وأســهمت ال
أحيانــا،  والمســتأجرة  الــوزارة  فــي  المتوفــرة  الثقيلــة  والمعــدات  االليــات  اســتخدام  خــالل 
وأيضــا قامــت بمســاندة الهيئــات المحليــة فــي شــق الطــرق الداخليــة للقــرى والتجمعــات 
الســكانية مــن خــالل اليــات الــوزارة ، باالضافــة للــدور التــي تقــوم بــه الــوزارة فــي فتــح الطــرق 
الرابطــة والداخليــة أثنــاء طــوارئ الشــتاء وبمــا يســبق ذلــك مــن أعمــال تحضيــر لموســم الشــتاء 
ــاه بمــا يضمــن ســالمة المواطنيــن وتســهيل الحركــة  ــان وخطــوط صــرف المي بتنظيــف الودي

علــى الطــرق.

ــي العامــة والخاصــة وشــبكة الطــرق فــي  ــة االحتــالل للمبان ــر آل ــوزارة وبفعــل تدمي قامــت ال
ــة  ــه آل ــذ انــدالع انتفاضــة األقصــى بتولــي إعمــار مــا دمرت ــد مــن محافظــات الوطــن من العدي
االحتــالل خــالل الســنوات الخمــس األولــى مــن انــدالع االنتفاضــة ومــا تالهــا، ممــا أثــر ســلبًا 
علــى جهــود الــوزارة فــي تنفيــذ رؤيتهــا ورســالتها بمــا يتعلــق بتطويــر القطاعــات التــي تديرهــا.

منــذ عــام 2007 وبعــد توفــر حالــة مــن االســتقرار األمنــي فــي محافظــات الوطــن عكفــت 
الــوزارة علــى تنفيــذ خطــة متكاملــة إلعــادة تأهيــل قطــاع الطــرق وقطــاع األبنيــة العامــة 
باإلضافــة لقطــاع اإلنشــاءات مــن خــالل توفيــر دعــم مالــي إلعــادة تأهيــل شــبكة الطــرق فــي 
جميــع المحافظــات وبنــاء مقــرات أمنيــة ومبانــي حكوميــة وفــق مواصفــات عالميــة تحقــق 
أفضــل الخدمــات للمواطــن الفلســطيني. وقــد قامــت الــوزارة باتخــاذ خطــوات فاعلــة فــي 
رســم السياســات المتعلقــة بقطــاع اإلســكان والطــرق واألبنيــة الحكوميــة واإلنشــاءات مــن 

حيــث التشــريعات والقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات.

وبعــد العــدوان اإلســرائيلي المتكــرر علــى قطــاع غــزة حتــى عــام 2019 فقــد كان للــوزارة 
الــدور الرئيــس فــي إدارة كافــة العمليــات المتعلقــة باإلغاثــة اإلســكانية وإزالــة مــا دمرتــه آلــة 
الحــرب اإلســرائيلية مــن ركام منــازل ومبانــي عامــة ومستشــفيات ومــدارس مــن خــالل آلياتهــا 
ومعداتهــا وذلــك بالتــوازي مــع العمــل علــى اعــادة بنــاء المنــازل المهدمــة وإصــالح وإعــادة 
بنــاء المبانــي العامــة التــي تــم هدمهــا بفعــل آلــة اإلحتــالل والتــي ال يــزال العمــل فــي بناءهــا 
مســتمرًا ضمــن الجهــود الحكوميــة إلعــادة إعمــار المحافظــات الجنوبيــة ، حيــث بلــغ مجمــوع 
مــا تــم هدمــه مــن مبانــي عامــة وخاصــة مــا بيــن هــدم كلــي وجزئــي يقــارب 176211 مبنــى ) 
11000 هــدم كلــي تــم اعــادة بنــاء مــا نســبته  70.7 % منهــا و  165211 هــدم واضــرار جزئيــة  

تــم اعــادة اصــالح مــا نســبته 64 % منهــا(  .

كذلــك أولــت الــوزارة اهتمامــًا بالغــًا فــي تطويــر بيئتهــا التنظيميــة واإلداريــة الداخليــة عبــر 
توفيــر واســتقطاب الكــوادر الفنيــة واإلداريــة والماليــة المتخصصــة بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق 
أهدافهــا، وقــد تــم اعتمــاد أول هيــكل تنظيمــي للــوزارة والــذي يحــدد رســالة وأهــداف ومهــام 
الــوزارة فــي العــام 2004. وفــي مجــال تنميــة القــدرات وفــق مــا توفــر مــن امكانــات مالية فقد 
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قامــت الــوزارة بايــالء اهتمــام بزيــادة وتحديــث االليــات والمعــدات الثقيلــة  باالضافــة  لتطويــر 
أنظمــة العمــل الداخليــة باالعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي كافــة مجــاالت عمــل 
ــر المــرن الســتراتيجيتها بمــا ينســجم  ــوزارة فــي ضمــان التطوي ــوزارة، واســتكمااًل لجهــود ال ال
مــع خطــة الحكومــة والبرنامــج الوطنــي فــي بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية وتحقيــق 
التنميــة، فقــد عملــت الــوزارة علــى تطويــر وتحديــث  خطتهــا االســتراتيجية فــي األعــوام 
2014 ، 2017، 2020  وكذلــك تعديــل هيكلهــا التنظيمــي فــي العــام 2017  بمــا يتالئــم مــع 
المتغيــرات الطبيعيــة للبيئــة التنظيميــة والخطــة االســتراتيجية وفــق مراحــل العمــل الحاليــة 

للــوزارة، وبمــا يحقــق خدمــات أفضــل للمواطــن الفلســطيني.

خدمات وزارة األشغال العامة واإلسكان
القطاعــات  الخدمــات ضمــن  مــن  عــدد  بتقديــم  العامــة واإلســكان  األشــغال  وزارة  تقــوم 
المختلفــة التــي تعمــل فيهــا والتــي تــم ذكرهــا ســابقًا، حيــث تســعى الــوزارة مــن خــالل تقديــم 
خدماتهــا إلــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن واألطــراف أصحــاب العالقــة مــن أفــراد ومؤسســات 
–ســواء فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص–، باإلضافــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة 

فــي كافــة القطاعــات، وفيمــا يلــي عــرض لكافــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الــوزارة:

الية تقديم الفئة المستفيدةوصف الخدمةالخدمة#
الخدمة

المباني 1
الحكومية

تتمثل هذه الخدمة تخطيط وتصميم 
وإنشاء وإدارة وتطوير وتنظيم وصيانة 

المباني والمرافق العامة، وتقديم 
استشارات في مجال التصميم واإلشراف 

والمتابعة الهندسية للمباني العامة.

– المؤسسات الحكومية 

– المكاتب الهندسية

– المقاولين

ورقي

تشغيل اآلليات 2
والمعدات 

الثقيلة

تعمل الوزارة على تشغيل اآلليات 
والمعدات الثقيلة الالزمة لشق وتوسيع 

وتأهيل الطرق، واآلليات والمعدات الالزمة 
لخدمات الطوارئ، والبنى التحتية، وأعمال 

تسوية وإصالح األراضي، شق الطرق 
الزراعية.

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان،اإلدارة 

العامة للطرق،المجالس 
البلدية والمحلية 

والقروية،المؤسسات 
الحكومية والعامة، 

الجمعيات اإلسكانية

ورقي

إدارة ومراقبة 3
جودة اإلنشاءات

تعمل الوزارة على إدارة ومراقبة جودة 
المواد والعناصر اإلنشائية وإعداد الكودات 

الهندسية بما يشمل إجراء الفحوصات 
المخبرية الهندسية للمواد والعناصر.

الشركات الهندسية، 
المقاولون، المؤسسات 

الحكومية، البلديات 
والمجالس القروية، 

القطاع الخاص، الصناعات 
اإلنشائية، المختبرات 

الهندسية، مصانع الباطون 
الجاهز–مصانع االسفلت

ورقي
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الية تقديم الفئة المستفيدةوصف الخدمةالخدمة#
الخدمة

تقوم الوزارة بتخطيط وتصميم وإدارة الطرق4
وتطوير وصيانة شبكة الطرق العامة )خارج 
الهيئات المحلية( بما فيها الطرق النافذة، 
باإلضافة إلى توفير قاعدة بيانات لشبكة 

الطرق وتقديم استشارات في مجال 
تصميم وصيانة الطرق.

البلديات، المجالس المحلية 
والقروية،المؤسسات 

الحكوميةوالعامة،الجمعيات 
اإلسكانية التعاونية، الشركات  

الهندسية،المقاولين

ورقي

تتمثل هذه الخدمة بإدارة وتطوير اإلسكان5
وتخطيط قطاع اإلسكان وتوفير البنية 
التحتية لمشاريع اإلسكان المختلفة، 
وتحسين الظروف السكنية لجميع 

المواطنين.

المؤسسات العامة، 
المواطنون المتضررون، 

الموظفون العامون، فئات 
الدخل المتدني، الجمعيات 

اإلسكانية التعاونية، 
القطاع الخاص المنظم 

ورقي

الخدمات 6
االستشارية –

اإلشراف

تتمثل هذه الخدمة بتقديم استشارات في 
مجال اإلشراف والمتابعة الهندسية.

البلديات والمجالس 
المحلية والقروية،الشركات 

الهندسية، المقاولون، 
المؤسسات الحكومية.

ورقي

تنظيم قطاع 7
اإلنشاءات

تقوم الوزارة بوضع السياسات واألنظمة 
والقوانين الخاصة بقطاع اإلنشاءات 

والرقابة على تطبيقها.

القطاع العام، القطاع 
الخاص

ورقي

تنظيم قطاع 8
اإلسكان

تتمثل هذه الخدمة بوضع السياسات 
واألنظمة والقوانين الخاصة بقطاع 

اإلسكان .

القطاع العام، القطاع 
الخاص.

ورقي

تنظيم قطاع 9

الطرق

تتمثل هذه الخدمة بوضع السياسات 
واألنظمة والقوانين الخاصة بقطاع الطرق 
والرقابة على تطبيقها وتحديد المواصفات 

الفنية وتصنيفات الطرق.

القطاع العام، القطاع 
الخاص.

ورقي

تنظيم قطاع 10
المباني 

الحكومية

تتمثل هذه الخدمة بوضع السياسات 
واألنظمة والقوانين الخاصة بقطاع 

المباني الحكومية والرقابة على تطبيقها.

القطاع العام، القطاع 
الخاص.

ورقي

العطاءات 11
المركزية

طرح وتقييم وإحالة العطاءات الخاصة 
باألشغال للمؤسسات األخرى والتي 

تزيد قيمتها عن سقف العطاء المحلي 
.)$ 500,000(

طرح وتقديم واحالة العطاءات المتعلقة 
بالخدمات الهندسية واالستشارية والتي 

تزيد قيمتها عن $50000 .

القطاع العام، القطاع 

الخاص.

ورقي

تصنيف 12
المقاولين

شركات المقاوالت تصنيف المقاولين/الشركات.
حسب تعليمات التصنيف 

المعمول بها.

ورقي
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واقع وتحديات قطاع األشغال العامة واالسكان
يعتبــر قطــاع األشــغال العامــه واإلســكان والــذي يضــم قطاعــات فرعيــه )الطــرق واإلســكان 
أحــد  يجعلــه  ممــا  والخدماتيــه  اإلقتصاديــه  القطاعــات  أهــم  أحــد  واإلنشــاءات(،  واألبنيــه 
األولويــات  بمــا يتعلــق  بتطويــر التشــريعات والسياســات الناظمــة لهــذه القطاعــات الفرعيــه، 
بهــا  المرتبطــة  المشــاريع والتدخــالت واألنشــطه  وبمــا يشــمل تخطيــط وتنظيــم وتنفيــذ 
لخدمــة المواطــن وتوفيــر ســبل الحيــاه الكريمــه لــه، وبمــا يحقــق االســتثمار الشــامل فــي هــذه 

القطاعــات بالتعــاون مــع الجهــات الشــريكة والمســتفيدة.

الفلســطيني والــذي  النقــل  أنظمــة  المتــاح فــي  الوحيــد  المكــون  الطــرق هــي  أن  وحيــث 
يوفــر فرصــًا لحركــة األشــخاص والبضائــع داخــل األراضــي الفلســطينية ومــع العالــم الخارجــي، 
ووســيلة النقــل والتواصــل بيــن المــدن الفلســطينة ببعضهــا وبيــن المــدن والقــرى المختلفــة، 
آخذيــن بعيــن االعتبــار أن طــول شــبكة الطــرق التــي تقــع ضمــن صالحيــة وزارة األشــغال العامــة 
واإلســكان 3700 كــم يقــع نصفهــا تقريبــًا فــي المناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة الحكومــة ، 
ممــا يشــكل عائقــا وتحديــا كبيــرًا أمــام تطويــر هــذه الشــبكة مــن حيــث التأهيــل وإعــادة اإلنشــاء 

والصيانــة لالعتبــارات التاليــة:–

جــزء كبيــر مــن هــذه الطــرق تــم إنشــاءه قديمــًا ولــم يراعــى فــي تنفيــذه شــروط الســالمة . 1
المروريــة والزيــادة المســتقبلية.

محدوديــة الزيــادة علــى اطــوال شــبكة الطــرق وإنشــاء طــرق جديــدة تعمــل علــى إســتيعاب . 2
الزيــادة الســكانية الحاصلــة فــي القــرى والمــدن وحركــة التطــور العمرانــي الغيــر منظمــة.

االرتفــاع الكبيــر فــي عــدد المركبــات خــالل الســنوات الســابقة مــع محدوديــة التمويــل . 3
الــذي توفــره الحكومــة لدعــم هــذا القطــاع.

إحجــام عــدد مــن المانحيــن عــن تقديــم التمويــل للســلطة بســبب الوضــع السياســي مثــل . 4
الوكالــة االمريكيــة للتنميــة والتــي قدمــت خــالل الســنوات العشــر الماضيــة موازنــات 
ضخمــة لدعــم قطــاع الطــرق، حيــث شــكل توقــف التمويــل ضغطــًا إضافيــًا علــى الــوزارة.

التعديــات والتجــاوزات علــى شــبكة الطــرق وتحديــد الصالحيــات وضعــف التنســيق بيــن . 5
ــه. ــون الطــرق واالنظمــة المنبثقــة عن ــاب قان الجهــات ذات العالقــة، فــي ظــل غي

غيــاب العوائــد الماليــة للطــرق عــن الخزينــة العامــة لعــدم وجــود قانــون للطــرق والتــي . 6
والمخالفــات  الطــرق  علــى  االعالنــات  ورســوم  الطــرق  اســتخدام  عوائــد  فــي  تتمثــل 
المتعلقــة بالتعديــات علــى الطــرق، والتــي تشــكل رافــدا أساســيا مــن الموازنــات المخصصة 

للطــرق فــي جميــع دول العالــم .

 عــدم تمكــن الــوزارة مــن القيــام بكافــة أعمــال الصيانــة الدوريــة لشــبكة الطــرق والتــي 7. 
تحتــاج إلــى مبالــغ هائلــة بســبب محدوديــة الموازنــات التــي يتــم تخصيصهــا وبمــا يشــمل 

ضعــف االمكانــات المتعلقــة بالمعــدات والكــوادر البشــرية.
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امــا االســكان فيعتبــر مــن القطاعــات الفرعيه المهمه وذلــك لتأثيره على العوامل االقتصادية 
والثقافيــة والديمغرافيــة، حيــث ان قطــاع اإلســكان فــي فلســطين يســتوعب مــا بيــن 11 
– ٪14 مــن قــوة العمــل الوطنيــة، ممــا يجعلــه أكبــر قطــاع اقتصــادي فــي البــالد. وتقــدر 
االحتياجــات اإلســكانية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــى عــام 2030 بحوالــي643,851 
ــرات التــي أعدتهــا وزارة األشــغال العامــة  ــج التقدي ــى نتائ وحــدة ســكنية وذلــك باالســتناد إل
واإلســكان بنــاء علــى التعــداد العــام للســكان والمســاكن الــذي اجــراه المركــز الفلســطيني 
لإلحصــاء لعــام 2017، نتــج عنــه عمليــة مراجعــه لألهــداف اإلســتراتيجية للعمــل علــى تخفيــض 
العجــز فــي عــدد الوحــدات الســكنية، وعلــى الرغــم مــن وجــود معيقــات وتحديــات كثيــرة، 

ولعــل مــن أهمهــا:–

سياســات وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي المتمثلــة بهــدم المنــازل واالســتيطان وجــدار . 1
مختلفــة  ألغــراض  األراضــي  ومصــادرة  اإللتفافيــه  والطــرق  العنصــري  والضــم  الفصــل 

عســكرية وأمنيــة.

ضعــف إمكانيــة التوســع العمرانــي فــي المناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة الحكومــة، . 2
اإلســرائيلي. االحتــالل  بســبب عراقيــل 

 وجــود معوقــات داخليــة تتعلــق بتبايــن القوانيــن واالنظمــة المطبقة في مجال االســكان، . 3
وعــدم اعتمــاد وثيقــة السياســات الوطنيــة لالســكان والتــي تشــكل رافعــة لهــذا القطــاع 
بمــا تمثلــه مــن توفيــر بيئــة تنظيميــة وتطويريــة محفــزة لالســتثمار فــي هــذا القطــاع لكافة 

شــرائح المجتمــع.

عــدم شــمولية الموازنــة الرســمية علــى اعتمــادات ماليــة لالســتثمار فــي قطــاع اإلســكان . 4
وغيــاب قاعــدة بيانــات كاملــة أو بنــك معلومــات إســكاني.

مــن . 5 ذلــك  وغيــر  اإلســكان،  قــروض  تأميــن  وصناديــق  الماليــة  المؤسســات  عــدد  قلــة 
وتأمينهــا. اإلســكانية  بالقــروض  المختصــة  الماليــة  المؤسســات 

عــدم ارتبــاط نمــو قطــاع اإلســكان بعمليــة تخطيــط إقليمــي شــامل )عــدم اســتكمال إعداد . 6
المخطــط المكاني(.

اإلســكاني . 7 االنتــاج  واقتصــار  اإلســكان  فــي ســوق  الطلــب  مــع  العــرض  تناســب  عــدم 
العالــي. الدخــل  ذات  للشــرائح 

 اضــف الــى ذلــك تأثــر قطــاع اإلســكان بضعــف الســلطة القضائيــة فــي مواجهــة المنازعــات . 8
العقاريــة واإلســكانية، وعــدم وضــوح الرؤيــة االســتثمارية لــدى الحكومــة والقطــاع الخــاص 

لالســتثمار فــي قطــاع اإلســكان.

بالرغــم مــن وجــود هــذه المعوقــات والتهديــدات اال ان هنــاك عناصــر قــوة وفــرص للنهــوض 
بقطــاع االســكان ومــن ضمنهــا وجــود مؤسســات فاعلــة فــي قطــاع اإلســكان، مثــل وزارة 
األشــغال العامــة واإلســكان، المجلــس الفلســطيني لإلســكان، اتحــاد الجمعيــات اإلســكانيه 
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التعاونيــة، وهيئــة ســوق راس المــال، ووجــود قوانيــن وانظمــه لهــا عالقــه بقطــاع اإلســكان 
تصلــح لتكــون قاعــده يمكــن البنــاء عليهــا، ووجــود مشــاركة وتعــاون بيــن القطــاع العــام 
والخــاص فــي قطــاع اإلســكان، ووجــود ثقافــة المســكن والتمســك بــاألرض لــدى المواطــن 
الفلســطيني، ووجــود التكافــل األســري بهــدف توفيــر المســكن المالئــم لألســرة خاصــة األســر 
الجديــدة، ووجــود خبــرات مؤسســية  وكــوادر وطنيــة متخصصــة فــي مجــال اإلســكان، والبــدء 

بأعمــال التســوية لبعــض األراضــي مــن قبــل ســلطة األراضــي.

   امــا قطــاع المبانــي والمرافــق العامــة والــذي يعتبــر مــن أهــم أركان عمليــة البنــاء الوطنــي، 
وهــو متطلــب أساســي لعمليــة التخطيــط االقتصاديــة والسياســية، بمــا يمثلــه مــن شــكل مــن 
أشــكال ممارســة الســيادة الوطنيــة الفلســطينية علــى األرض. فمنــذ انشــاء الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية عــام 1994 لــم يكــن هنــاك مؤسســات حكوميــة مملوكــة للســلطة الوطنيــة 
ــاء  ــة كخطــوة مــن أجــل بن ــي حكومي ــى اســتئجار مبان ــم اللجــوء ال الفلســطينية فــي حينهــا وت
مؤسســات الدولــة، وكان لزامــًا التفكيــر والتخطيــط والعمــل علــى إنشــاء وبنــاء مؤسســات 
حكوميــة فلســطينية مملوكــة للدولــة ومتكاملــة توفــر خدمــات فاعلــة، والعمــل علــى توفيــر 

تمويــل مالــي لبنــاء هــذه المؤسســات فــي كافــة محافظــات الوطــن.

ومنــذ انــدالع اإلنتفاضــة األقصــى عــام 2000 ومــا رافقهــا مــن تدميــر الــة االحتالل االســرائيلي 
لكافــة المقــرات الحكوميــة األمنيــة والمدنيــة ممــا الحــق صعوبــات اضافيــة لقطــاع األشــغال 
العامــة وجميــع القطاعــات االقتصاديــة الفلســطينية،وضعت الحكومــة فــي ُســلم أولوياتهــا 
إعــادة بنــاء هــذه المقــرات. وتولــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان مهمــة البنــاء بشــقيها 
لتســهيل وتحســين جــودة الخدمــة للجمهــور وتنميــة القطاعــات األخــرى كقطــاع العدالــة 
واألمــن والقطاعــات الخدماتيــة والتخلــص مــن العبــئ المالــي المتأتــي مــن اإليجــارات، خاصــة 
ان أغلــب المبانــي المســتأجرة هــي مبانــي ســكنية وال تصلــح لخدمــة الجمهــور والموظفيــن 
علــى الســواء ولعــل انجــازات الــوزارة فــي هــذا القطــاع واضحــة وملموســة، كمــا ويقــوم 
هــذا القطــاع بتقديــم اإلستشــارات الهندســية فــي مجــال التصميــم واإلشــراف والمتابعــة 
الهندســية للمبانــي والمرافــق العامــة، وإعــداد الدراســات الالزمــة للمبانــي المــراد انشــاؤها أو 
صيانتهــا وذلــك بالتوافــق مــع وزارة الماليــة والموازنــات المخصصــة لبنــاء المقــرات الحكوميــة.  
كذلــك تتــم دراســة الوضــع العــام للمبانــي الحكوميــة القائمــه مــن خــالل تشــكيل عــدة لجــان 
لحصــر المبانــي الحكوميــة فــي بعــض المناطــق لمعرفــة عــدد المبانــي المملوكــة والمســتأجرة 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بذلــك مــن أجــل اســتكمال العمــل علــى توفيــر مبانــي حكوميــة 
مملوكــة  ، وقــد تبيــن مــن عمليــة جــرد المبانــي الحكوميــة أن عــدد المبانــي المملوكــة هــي 
131 مبنــى حكومــي و1253 مبنــى مســتأجر مــن بينهــا 292 مبنــى مســتأجر للقطــاع األمنــي 
)مــن دون المبانــي التابعــة لوزارتــي الصحــة والتربيــة والتعليــم( وهــذا يــدل علــى الكلفــة المالية 

العاليــة لأليجــارات.



االستراتيجية القطاعية لألشغال العامة واإلسكان20

ومن أهم التحديات التي تواجه عمل هذا القطاع حاليا هي:
عدم توفر موازنات كافية الستكمال بناء المقرات. 1
ارتفاع أسعار األراضي في بعض المناطق خاصه مدن بيت لحم ورام الله. 1
زيــادة تكلفــة البنــاء فــي قطــاع غــزة نظــرا لعــدم التحكــم بالمعابــر والقيــود المفروضــة مــن . 2

قبــل االحتــالل علــى دخــول مــواد البنــاء

اضافــة لمــا ذكــر فــان لــوزارة االشــغال العامــة واالســكان دور رئيســي فــي تنظيــم وتطويــر 
قطــاع اإلنشــاءات والصناعــات االنشــائية وضبــط جــودة المــواد والمشــاريع االنشــائية،والذي 
ــج المحلــي  ــل هــذا القطــاع ودعــم وتشــجيع المنت ــم وتفعي ــدوره يســهم فــي ضبــط وتنظي ب
الوطنــي ، والــذي ينعكــس ايجابــا علــى االقتصــاد الوطنــي.  إال أن هــذا القطــاع يواجــه عــددا 

مــن  التحديــات والمعيقــات منهــا :

عدم وجود كودات موحدة تنظم عمل قطاع االنشاءات.. 1
عــدم وجــود مجلــس تنظيــم قطــاع االنشــاءات الــذي بــدوره ينظم العمل بين المؤسســات . 2

المختصــة التــي لهــا عالقة بقطاع االنشــاءات. 
غيــاب التنســيق بيــن الشــركاء والفاعليــن فــي هــذا القطــاع مــن نقابــة مهندســين، اتحــاد . 3

المواصفــات  مؤسســة  االســتثمار،  تشــجبع  هيئــة  البيئــة،  جــودة  ســلطة  المقاوليــن، 
الوطنــي. االقتصــاد  ووزارة  والمقاييــس، 

وبالنظــر لمــا يمثلــه قطــاع األشــغال العامــة واالســكان مــن أهميــة علــى كافــة الصعــد ،  فقــد 
كان لجائحــة كورونــا وقــرارات الضــم المعلنــة انعكاســات علــى هــذا القطــاع منــذ بدايــة الربــع 
الثانــي مــن العــام 2020  حيــث  واجهــت الــوزارة بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ تحــد ومعيــق 
يتمثــل فــي اســتمرار العمــل فــي مشــاريع الــوزارة مــن طــرق ومبانــي عامــة نتيجــة توقــف 
قطــاع االنشــاءات عــن العمــل، ممــا شــكل عبئــا اضافيــا علــى الــوزارة مــن شــكاوى المواطنيــن 
بمــا يتعلــق بحالــة الطــرق فــي المشــاريع القائمــة والتــي تــم وقفهــا، باالضافــة الــى أعبــاء 
ماليــة اضافيــة نتيجــة تأخيــر انجــاز هــذه المشــاريع علمــا أن الــوزارة قامــت وبعــد اعــالن حالــة 
الطــوارئ بوقــف هــذه المشــاريع لضمــان وقــف المصاريــف التشــغيلية المرتبطــة بالمشــاريع 

علــى المقاوليــن مــن مكاتــب وســيارات.

وقــد قامــت الــوزارة بتاريــخ 28/4/2020 واســتنادا لقــرارات الحكومــة باســتئناف العمــل فــي 
المشــاريع وفــق ضوابــط واجــراءات الســالمة العامــة، إال أن الــوزارة واجهــت معيقــات فــي 
اعــادة تشــغيل عــدد مــن المشــاريع بســبب الصعوبــات الماليــة لــدى الــوزارة والمقاوليــن نظيــر 

عــدم توفــر امكانيــة صــرف مســتحقات لهــم.

كذلــك وعلــى صعيــد مواجهــة سياســة الضــم وانعكاســاتها المتمثلــة فــي مخاطــر العمــل 
فــي المشــاريع علــى المقاوليــن والمعــدات ســواء معــدات القطــاع الخــاص أو معــدات الــوزارة 
المســتخدمة فــي شــق الطــرق الزراعيــة ، تواجــه الــوزارة تحــد يتمثــل أساســا فــي صعوبــة توفيــر 
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الموازنــات الالزمــة نتيجــة االوضــاع االقتصاديــة والحصــار المالــي الــذي تتعــرض لــه الحكومــة 
والشــعب الفلســطيني ســواء بوقــف تحويــل أمــوال المقاصــة أو توقــف المنــح والمســاعدات 
الخارجيــة ألســباب الجائحــة أو ألســباب سياســية، علمــا أن الــوزارة تســعى وتعمــل علــى تنفيــذ 

العديــد مــن التدخــالت واالنشــطة فــي مواجهــة سياســة الضــم وفــق االمكانــات المتاحــة.

إنجازات الوزارة خالل الفترة 1/1/ 2017– 12/31/ 2019
قامــت الــوزارة وخــالل االعــوام الثالثــة ) 2017 – 2019 ( وبطــرح وتنفيــذ 181 مشــروع 

334 مليــون شــيكل لقطاعــي الطــرق والمبانــي العامــة. وبقيمــة اجماليــة 

عدد السنة
المشاريع

القيمة 
/ مليون 

شيكل

201778131

201865170

20191516.5

نظــرًا للظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي مــرت بهــا الحكومــة خــالل عــام 2019، مــن حيــث 
قــرار الكونغكــرس االمريكــي بوقــف دعــم مؤسســات الســلطة الفلســطينية، والحصــار المالــي 
الــذي تعرضــت لــه بعــد قــرار االحتــالل بمصــادرة امــوال المقاصــة والــذي اثــر بشــكل كبيــر علــى 

كافــة قطاعــات العمــل. 

مصادر التمويل لعامي 2017-2018
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حيــث ان عمليــة تمويــل المشــاريع تتــم مــن خــالل الموازنــة العامــة وهــي اكبــر ممــول لتنفيــذ 
المشــاريع ففــي عامــي )2017 – 2018( بلغــت نســبة المشــاريع الممولــة عــن طريــق الموازنــة 
العامــة 59 % بمجمــوع اجمالــي 182.5 مليــون شــيكل، والمشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــن 
الحكومــة المريكيــة بلغــت فــي عامــي )2017 – 2018( بنســبة 29 % بمجمــوع اجمالــي 91.5 
مليــون شــيكل وهــي تعتبــر الممــول الثانــي فــي تنفيــذ المشــاريع، حيــث ان نســبة المشــاريع 
الممولــة مــن الموازنــة العامــة والحكومــة االمريكيــة كانــت اعلــى  لتمويــل تنفيــذ المشــاريع 
بنســبة 88 % مــن اجمالــي التمويــل، ممــا اثــر  بشــكل  كبيــر وتراجــع علــى ســير عمــل المشــاريع 
فــي عــام 2019، مــن حيــث عمليــة طــرح مشــاريع جديــدة وعلــى عمليــة الصرف على المشــاريع 
الجاريــة، وهنــا اتبعــت الــوزارة سياســة الحتــواء وادارة االزمــة مــن خــالل تقليــل عــدد المشــاريع 
ــدة وتكثيــف جهودهــا الســتمرار العمــل فــي المشــاريع المطروحــة فــي عامــي 2017  الجدي
و2018 ومحاولــة دفــع مســتحقات المقاوليــن العامليــن فــي المشــاريع مــن بــاب مســؤوليتها 
فــي دعــم وتطويــر قطــاع المقاوليــن وخوفــًا مــن انهيــار هــذا القطــاع حيــث انــه يعتبــر مشــغل 
مهــم، ويوفــر فــرص عمــل لقطاعــات متعــددة ومســاهم مهــم فــي عمليــة بنــاء االقتصــاد 
الوطنــي وعمليــة التنميــة، ومــن جهــة اخــرى ولتقليــل الضــرر الــذي يحــدث جــراء المشــاريع 
المتوقفــة وخاصــة فــي مشــاريع الطــرق علــى المواطنيــن، وكان ال بــد مــن اســتكمال تنفيــذ 
المشــاريع بأقــل االضــرار رغــم كل الصعوبــات التــي مــرت فــي عــام 2019، والتــي اثــرت علــى 

كافــة مناحــي الحياة.يوضــح عــدد المشــاريع المنفــذة ومصــادر التمويــل خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة.
جدول رقم 2 . الفريق المساند

عدد السنة
المشاريع

القيمة 
/ مليون 

شيكل

جهات التمويل / مليون شيكل

اتحاد امريكيموازنة
اوروبي

بنك 
اسالمي

اخرى

2 اليابان2017781317826178

10.5 صندوق ابو ظبي201865170104.565.500

20191516.52.50014

القيمة / مليون شيكلعددالمشاريع

53160 مشروعتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق

كوادر واليات الوزارة 80 كمشق طرق رابطة

كوادر واليات الوزارة140 كمشق طرق زراعية

تصميم وتنفيذ وصيانة مباني عامة لمؤسسات مدنية االبنية
وامنية

106157 مبنى
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العطاءات المركزية
فقــد قامــت الــوزارة مــن خــالل االدارة العامــة للعطــاءات المركزيــة وخــالل االعــوام )2018 – 

2019( بطــرح 164 عطــاء لالشــغال  لصالــح 9 مؤسســات بقيمــة 1.037 مليــار شــيكل.

القيمة / مليون شيكلعدد العطاءات المطروحةاسم المؤسسة

57247االشغال

58الصحة

314.5 مكافحة الفساد

55258التربية 

13.3الزراعة

10 المعابر والحدود

32314سلطة المياه

2129هيئة المدن

837مجالس خدمات 

1641037.8المجموع

قيمة الخسائر المباشرة والغير مباشرة القطاع
/ مليون $ 

1930البنية التحتية

833القطاعات االنتاجية ) القطاع الخاص والزراعة(

57سبل العيش والحماية المجتمعية

227التنمية المجتمعية

32الحوكمة

3,115المجموع

اعادة اعمار غزة
تعرضــت المحافظــات الجنوبيــة لعــدوان عنيــف ومســتمر مــن قبــل االحتــالل االســرائيلي 
ولعــدة مــرات ممــا ادى لحــدوث خســائر كبيــرة فــي االرواح واستشــهاد عــدد مــن ابنــاء شــعبنا، 
المؤسســات  الــوزارة وبالتعــاون مــع  للدمــار واالضــرار، وقــد عمــدت  الممتلــكات  وتعــرض 
الدوليــة علــى حصــر وتقييــم هــذه االضــرار وتحديــد االحتياجــات فــي شــتى المجــاالت، مــن اجــل 
اعــادة اعمــار مــا دمــره االحتــالل وقــد قــدرت الخســائر حتــى عــام 2019 بمــا يقــارب 3.1 مليــار 

دوالر فــي كافــة القطاعــات.
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عدد المنازل المتضررة في كل عدوان/ وحدة سكنيةنوع الضرر

201420182019

11,00083132هدم كلي

7,0003424ضرر غير قابل للسكن

6,50000ضرر جزئي كبير

149,0001,452956ضرر جزئي خفيف

173,5001,6521,142المجموع

الوطنــي  والفريــق  الــوزارة  اولــت  والتــي  المهمــة  القطاعــات  مــن  االســكان  ويعــد قطــاع 
لإلعمــار اهتمامــا كبيــرا فهــي مــن اكثــر القطاعــات تأثــرًا باالعتــداءات المتكــررة والدمــار، وقــد 
ســعينا الصــالح البنيــة التحتيــة التــي دمرهــا االحتــالل وتوفيــر المســاكن والمبانــي والمرافــق 

المختلفــة.

وقــد حصلــت وزارة األشــغال العامــة واألســكان علــى تمويــل مــن عــدة جهــات ســاهم بشــكل 
كبيــر وفعــال فــي تعزيــز صمــود الســكان وإعــادة إعمــار الوحــدات الســكنية المدمــرة كليــا 
وجزئيــا إضافــة الــى تأهيــل المبانــي لتصبــح أكثــر مالئمــة للعيــش الكريــم، خاصــة لــذوي الدخــل 

المحــدود والحــاالت االجتماعيــة.

أهــم الــدول المانحــة فــي قطــاع اإلســكان هــي الكويــت والســعودية وقطــر وايطاليــا وألمانيــا 
والســويد والنرويــج وأخريــن. الجــدول التالــي يبيــن المشــاريع المنفــذة والتــي انتهــت مــن 

االنشــاء والتســليم (.

المشروع
عدد 

المستفيدين
القيمة / 
مليون $

الممول

225375اعادة بناء 2253 وحدة سكنية
الصندوق 
الكويتي

دولة قطر106050.9مدينة الشيخ حمد السكنية – المرحلة االولى / بناء 53 عمارة 

دولة قطر126456.9مدينة الشيخ حمد السكنية – المرحلة الثانية

تركيا / تيكا32013.2انشاء 20 عمارة سكنية

1244.7انشاء 6 عمارات سكنية لذوي الدخل المحدود

مؤسسة 
التعاون / 
الصندوق 

الكويتي للتنمية

دولة قطر28825مدينة االمل لسمو الشيخ حمد السكنية
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المخصص المالي لكل قطاع /مليون دوالرالقطاع

75االسكان1

35البنية التحتية2

3التعليم3

4الصحة4

4.9الزراعة5

8.6االقتصاد6

60المياه7

0.5البناء المؤسسي8

2المهام االستشارية9

المشــاريع الممولــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة بقيمــة 200 مليــون 
دوالر امريكــي والتــي يتــم ادارتهــا مــن خــالل الفريــق الوطنــي العــادة اعمــار المحافظــات 
الجنوبيــة ويتــم تنفيذهــا مــن خــالل الــوزارات ذات العالقــة كمــا يتــم متابعتهــا ومراقبتهــا مــن 
قبــل االستشــاري الكويتــي )العبــد الهــادي لالستشــارات الهندســية( حيــث تــم توزيــع المنحــة 

علــى 9 قطاعــات حســب التالــي:–

مشاريع المنحة االيطالية

الحالةالقيمة / مليون يوروالمشروع

منجز1.2ترميم اضرار 281 وحدة سكنية

منجز1.04اعاد تأهيل 17 بناية مدمرة جزئي في حي الندى

 منجز 90  %4.3انشاء وحدات سكنية في حي الندى المرحلة االولى 75 وحدة / 11 عمارة

منجز 50  %0.5اعادة تأهيل 4 بنايات سكنية ضرر كبير في حي الندى

منجز 50  %1.2مشاريع بنية تحتية 
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تعزيز مأسسة عمل وزارة األشغال العامة واإلسكان	 

التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

% 100 استكمال تطوير هيكل تنظيمي مرن 
يغطي قطاعات عمل الوزارة يحدد 

الصالحيات ويمنع االزدواجية

استكمال تطوير الهيكل 
التنظيمي و تحديث الخطة 

االستراتيجية

% 100 تحديث الخطة االستراتيجية للوزارة 
وموائمتها مع أجندة السياسات 

الوطنية

% 100 استكمال العمل على بطاقات وصف 
وتوصيف وظيفية واضحة ومعممة

تطوير أنظمة العمل
لغايات تتعلق بتعديل الهيكل 

التنظيمي
% 40 استكمال وتطوير واعتماد وتعميم 

أدلة إجراءات العمل

لغايات تتعلق بتعديل الهيكل 
التنظيمي للوزارة وإعادة تحليل 

العمليات والمخاطر

% 40 إقرار واعتماد نظام إدارة مخاطر

بداية االستخدام تتطلب جهد 
ووقت كبير لحصر الموجودات.

التصنيف والترميز باستخدام 
Barcode يحتاج الى معرفة 

ومتابعة.

عدم وجود تقييم ومتابعة.

% 90 توفير نظام إدارة األصول  تطوير إدارة المعرفة

عملية التطوير عملية مستمرة 
دائمًا بحاجة لمراجعة وتصويب 

لألوضاع.

عدم االستخدام األمثل للنظام 
يعيق عملية تحديد نقاط الضعف.

% 70 تطوير نظام التوثيق

عملية مستمرة وبشكل دائم.

الوضع المالي الحالي.

% 70 بناء المكتبات األرشيفية في 
المديريات.

% 80 توفير تجهيزات جديدة للدائرة.

عدم امتالك الوزارة 
.Sourcecode

% 80 .DMAS عمل صيانة شاملة لنظام

عمل وجهد كبير بحاجة لوقت 
وإمكانات كبيرة.

% 10 البدء بحوسبة الملفات الورقية في 
األرشيف المركزي.
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التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

أي نظام محوسب يتطلب 
استخدام فعلي وجاد إلكتشاف 

األخطاء التي قد ال تحقق أهداف 
النظام.

عملية التطوير تتطلب موارد مالية 
وبشرية سواء كان التطوير خارجي 

أو من خالل كادر الوزارة.

الفهم الكامل لعمل الوحدات 
اإلدارية ومتطلباتها من األنظمة 

المحوسبة 

% 75 تطوير وتوفير األنظمة المحوسبة 
لكافة قطاعات عمل الوزارة

تطوير نظام العطاءات المركزية.

تطوير نظام المركبات.

تطوير نظام التدريب.

تطوير نظام المستودعات 
والمشتريات.

تطوير نظام الكفاالت المالية.

عدم وجود رؤيا واضحة حول 
الشكل والمخرجات ومتابعة رفده 

بالبيانات واألخبار.

% 80 تطوير موقع الوزارة اإللكتروني

النظام يعتمد على بيانات تحتاج 
الى تحديث بشكل دوري.

 % 90 تطوير نظام التقديرات والتكاليف

بعض أجزاء النظام )األنظمة 
الفرعية( ال يتوافق مع ما هو 

مطلوب وهذا يحتاج الى إعادة 
تطوير.

عدم وجود تقييم ومتابعة.

 % 80 توفير نظام إدارة الموارد البشرية.

النظام يتعامل مع المشاريع وفق 
مسار عمل وان هذه الحلقة يجب 
أن تكتمل فإن أي تأخير من أي من 
أطراف العمل يؤدي الى توقف 
سير عمل النظام لذلك يحتاج 

الى متابعة االستخدام من جميع 
أصحاب العالقة.

% 90 توفير نظام إدارة المشاريع

النظام يعتمد على المعلومات 
المكانية وهذا يتطلب متابعة 
مستمرة برفده بالبيانات وهذا 
يؤدي الى غياب تكامل البيانات.

تكلفة عالية بالتراخيص.

ضعف التمويل.

% 80 GIS بناء نظام المعلومات الجغرافية
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التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

% 80 إعداد خطة التنبؤ الوظيفي واإلحالل 
والتعاقب

استقطاب وتعيين 
الكفاءات والحفاظ عليها

ضعف توفر الموازنة المطلوبة 
للتدريب

% 35 تخطيط وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب 
موجهة

تحديات تتعلق بالموارد المالية 
وتخفيض الموازنات 

% 30 تخطيط وتنفيذ برامج رعاية وإيجاد 
خطة توجيه

تحديات تتعلق بالموارد المالية 
وتخفيض الموازنات

% 40 تطوير نظام التحفيز

تتعلق بقدرة الوزارات وامكاناتها 
على تلبية حاجات المستفيدين.

% 70 رفع مستوى رضا متلقي الخدمة 
والشركاء المحليين

تعزيز العالقات الخارجية

توقيع اتفاقيات 
تعاون وشراكة 

مع وزارة األشغال 
العامة واإلسكان/

األردن.
 توقيع اتفاقيات 
تعاون وشراكة 

مع وزارة األشغال 
العامة واإلسكان/

المغرب.

توقيع مذكرات تفاهم وشراكات 
مع الوزارات اإلقليمية والمنظمات 

الدولية العاملة في القطاعات 
الخاصة بالوزارة

اتفاقيات منح المشاريع 
اعمار غزة ومباني 
عامة وطرق في 

المحافظات الشمالية 
مع الدول التالية 

)حكومة الكويت،االتحاد 
األوروبي،دولة قطر،بنك 

التنمية اإلسالمي 
والحكومة التركية(.

تعزيز العالقة مع المانحين 
والمستثمرين في قطاعات عمل 
الوزارة من خالل توقيع اتفاقيات 

جديدة

لغايات تتعلق بتعديل الهيكل 
التنظيمي للوزارة

% 30 تطوير واعتماد معايير تقييم داخلية 
لألداء الفردي المبني على النتائج

تقييم وتقويم األداء 
المؤسسي الشامل

تطوير واعتماد معايير تقييم أداء 
وحدات العمل المبني على النتائج
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توفير شبكة طرق امنة تلبي احتياجات المواطنين	 

تحديات و معيقات  اإلنجازات  التدخالت )البرامج 
واألنشطة(

االستراتيجيات 
)السياسات(

تم المصادقة على القانون من مجلس الوزراء و 
رفعه إلى سيادة الرئيس للموافقه عليه و لم يتم 

المصادقه عليه و تم إعادته إلى مجلس الوزراء

لم يتم المصادقة على 
القانون

متابعة المصادقة على قانون 
الطرق

تنظيم العمل 
في قطاع 

الطرق من خالل 
اعتماد القوانين 

واألنظمة 
والتشريعات 

الناظمة

ال يمكن العمل بالنظام  قبل إقرار قانون الطرق  لم يتم العمل المشاركة في اعداد نظام 
اإلعالنات على الطرق 

ومتابعة اقراره

ال يمكن العمل بالنظام  قبل إقرار قانون الطرق  لم يتم العمل المشاركة في اعداد نظام 
التعديات على الطرق 

ومتابعة اقراره

لم يتم العمل ال يمكن العمل بالقانون  قبل إقرار قانون الطرق  المشاركة في اعداد مشروع 
قانون صندوق الطرق 

ومتابعة اقراره

– تم أعتماد المواصفات 
األردنية بناًء على قرار 

الحكومة 17

مراجعة المواصفات الفنية 
للطرق ومتابعة اقرارها

ال يمكن العمل بالنظام  قبل إقرار قانون الطرق  لم يتم العمل المشاركة في اعداد نظام 
لتصنيف الطرق ومتابعة 

اقراره

ال يمكن العمل بالنظام  قبل إقرار قانون الطرق  لم يتم العمل المشاركة في اعداد نظام 
لترقيم الطرق ومتابعة اقراره

تم العمل مع وزارة النقل و المواصالت و 
الجهات الشريكة على إعداد المخطط الشامل و 

المصادقة عليه من مجلس الوزراء

يو جد مخطط شامل 
للطرق 

المساهمة في تعديل و 
تطوير المخطط الشامل 
)Master Plan( لقطاع 

الطرق 

التخطيط لتطوير 
قطاع الطرق

يتم العمل على تحديث البيانات بشكل دوري لكن 
هناك نقص في الكوادر و عدم التفرغ لتحديث 
البيانات باإلضافة لنقص اللوجستيات )سيارات 
أجهزة ( و التي زادت بسبب األزمة المالية في 
2019 و تقليص الموازنة لم يتم العمل على 

تحديث كافة الشبكة. 

 %  70 تقييم وتطوير وتحديث 
قاعدة بيانات الطرق 
GIS باستخدام نظام

يتم العمل على تحديث البيانات بشكل دوري 
لكن بسبب األزمة المالية في 2019 و تقليص 

الموازنة لم يتم العمل على تحديث كافة الشبكة.

%  70

يتم أستخدام نظام GIS  من خالل جزء كبير من 
طاقم اإلدارة و يتم تعميم العمل على كافة 

إدارات الوزارة 

 %  80

ال يوجد موازنات  ال يوجد دليل معتمد 
لتحديد أولويات التطوير 

والصيانة

استكمال إعداد دليل لمعايير 
تحديد أولويات تطوير وصيانة 

الطرق
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تحديات و معيقات  اإلنجازات  التدخالت )البرامج 
واألنشطة(

االستراتيجيات 
)السياسات(

تم العمل على ربط الخطة األستراتيجية بالموازنة 
و بمقدار المخصصات المالية التي تقدمها وزارة 

المالية 

يوجد  خطة مربوطه مع 
الموازنات

إعداد الخطط و البرامج 
التفصيلية و تحديد الموازنات

لم يتم عمل إي تصميم للعبارات و الجسور بسبب 
عدم توفر البيانات عن الحصاد المائي و عدم 

وجود خبرات في هذا المجال

تم تحديث جزئي للعبارات 
و مواقعها 

إعداد خطة لتحديث قاعدة 
بيانات الجسور واألنفاق 

والعبارات وتصميمها

تم طرح عطائين للتصميم في 2018 لتصميم 
46.27 كم ل 13  طريق في محافظات مختلفة 
و بسبب األزمة المالية لم يتم طرح عطاءات في 
العام 2019 , باإلضافة لمشروع بتمويل البنك 

األسالمي للتنمية تم طرحه في العام 2019 لكن 
لم يتم ترسية العطاء و تم طرحه مره أخرى في 

العام 2020 

3 مشاريع  إعداد التصاميم ووثائق 
العطاءات للمشاريع 

التطويرية في البرامج 
والخطط

تنفيذ الخطط 
والبرامج و 

تطويرها

لم يتم طرح عطاءات من خالل وزارة المالية في 
العام 2019 بسبب األزمة المالية

طرح 63 مشروع 

يتم العمل على تنفيذ 24 مشروع منها  17 
مشروع بتمويل من وزارة المالية تم طرحها في 
العام 2018 لم تكتمل بسبب األزمة المالية في 

العام 2019 و 6 مشاريع بتمويل البنك األسالمي 
للتنمية و مشروع لصالح ديوان الموظفين 

39 مشروع منتهي  تنفيذ المشاريع من إعادة 
تاهيل و إنشاء و صيانة 
للطرق حسب الخطط

ال يوجد موازنات  ال يوجد أدلة عمل 
واضحة 

تنظيم عمليات إدارة صيانة 
الطرق

تعزيز قدرة 
الوزارة على 
صيانة شبكة 

ال يوجد موازناتالطرق ال يوجد تعليمات واضحة 

ال يوجد تمويل لتنفيذ اعمال الصيانة من خالل 
وحدات الصيانة  من عام 2018 –2019 حيث يتم 

رصد احتياجات الصيانة كل عام 

يوجد خطط عمل 

 تم تخصيص هذه الموازنة في العام 2017 و 
لم يتم تخصيص إي موازنة لصيانة الطرق في 

األعوام 2018–2019

9,000,000 شيكل   تأمين وزيادة موازنات تنفيذ 
برامج صيانة الطرق والحفاظ 

عليها

تم تخصيص هذه الموازنة في العام 2017 و 
لم يتم تخصيص إي موازنة لصيانة الطرق في 

األعوام 2018–2019

1,500,000 تأمين موازنات خاصة لرفع 
مستوى السالمة المرورية 

على جميع المقاطع الخطرة 

تم تزويد المديريات الجديدة ببعض العدد اليدوية 
و المعدات البسيطه و تقديم بعض التدريب لكن 
تعاني الوحدات بشكل عام من نقص في العمال 
و التدريب والمعدات الثقيلة و المقرات باإلضافة 
للمواد المستخدمة في تنفيذ أعمال الصيانة و 

كل ذلك بسبب نقص التمويل

%  40 تطوير وحدات صيانة الطرق 
في المديريات ) محافظة 
جنين, محافظة طولكرم, 
محافظة اريحا, محافظة 
الخليل, محافظة نابلس, 
محافظة رام الله و البيرة(
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تحديات و معيقات  اإلنجازات  التدخالت )البرامج 
واألنشطة(

االستراتيجيات 
)السياسات(

بسبب عدم كفاية الموازنة تم تزويد مديرية 
نابلس بمعدة واحدة فقط يتم أستخدامها أحيانًا 

للعمل مع وحدة الصيانة

صفر األستمرار في تزويد وحدات 
صيانة الطرق باآلليات 

والمعدات الالزمة للقيام 
بعملها

تعزيز قدرات 
الوزارة الفنية 
واللوجستية

عدد كبير من المعدات الموجودة قديم و تعتبر 
عمليات الصيانة غير مجدية 

يتم عمل صيانة مستمرة 
لآلليات 

الصيانة الشاملة آلليات 
الوزارة الثقيلة وزيادة عدد 
ما تمتلكه الوزارة من آليات 

لم يتم تخصيص موازنة لتوفير معدات في ومعدات
االعوام 2018–2019

2

عدم كفاية الموازنات  GPS جهاز مساحة و جهاز توفير أجهزة مساحة حديثة و 
GPS أجهزة

– خطة عمل فرق طوارئ 
الشتاء

إعداد خطط عمل فرق 
طوارىء الشتاء

دعــم وتطويــر وتنظيــم قطــاع اإلســكان لتمكيــن كافــة المواطنيــن مــن الحصــول علــى 	 
ســكن مالئــم

تحديات ومعيقات نسبة االنجاز التدخالت االستراتيجيات )السياسات(

عدم توفر التمويل 
من الدول المانحه 
إلستكمال األعمال

% 70.7 اعادة بناء المنازل المهدمه تنفيذ خطة إعادة اإلعمار 
والبناء للمحافظات الجنوبية

% 64 اصالح المنازل المتضرره

%  100 اعادة بناء واصالح 41 منزل للحاالت اإلنسانيه في 
المحافظات الشماليه

تاهيل منازل لالسر المهمشة 
والضعيفةمع اعطاء األولويه 

لألسر التي ترأسها امرأه

%  100 اعداد مسودة قانون صندوق االسكان انجاز اإلطار المكتمل إلنشاء 
صندوق اإلسكان والمستجيب 

للنوع اإلجتماعي

عدم تخصيص 
موازنات لقطاع 
اإلسكان، نقص 
الموارد البشريه

%  60 اعداد اإلطار العام والعمل على اعداد الشروط 
المرجعيه تمهيدا إلعداد برنامج لإلسكان الميسر

اطالق برنامج لالسكان الميسر 
لتوسيع فرص الحصول على 
سكن الئق وميسر بما في 

ذلك االسر المهمشة واألسر 
التي تعيلها النساء

%  100 دراسة مسودة إعالن اإلتحاد من اجل المتوسط 
)UfM(للتنميه الحضريه واإلسكان والبنيه التحتيه 

في دول اإلتحاد وتقديم المالحظات، التوقيع على 
اإلعالن النهائي مع وزارة الحكم المحلي

%  100 اعداد تقرير عن االسكان الميسر في فلسطين بناء 
على طلب االتحاد من اجل المتوسط )UfM( لتقييم 

واقع االسكان في دول االتحاد المتوسط
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تحديات ومعيقات نسبة االنجاز التدخالت االستراتيجيات )السياسات(

%  100 اعداد ملخص لثالثة مشاريع اسكانيه والتكلفه 
الماليه المقدره وتقديمها الى االتحاد من اجل 

)UfM( المتوسط

%  100 المشاركة في الفريق الوطني لقيادة وتنيسق 
الجهود لتنفيذ خطة االمم المتحده للتنمية 

المستدامه 2030 وما نتج عنها من إعداد ألجندة 
السياسات الوطنيه 2017 – 2022 وتحديد للغايات 

واألهداف والمؤشرات لقطاع اإلسكان

%  100 المشاركه في اعداد تقرير الحاله للهدف 11 
والهدف 9 من اهداف التنميه المستدامه 2030 

بالشراكه مع وزارتي الحكم المحلي واإلقتصاد 
الوطني

%  100 المشاركه في إعداد الخطه التنفيذيه لقطاع 
اإلسكان في القدس 2018 – 2022

عدم استكمال 
المستفيدين 

تقديم المستندات 
المطلوبه

%  80 العمل على تسجيل الشقق في المشروع 
النمساوي الكثر من 100 مستفيد ) طابو ( انهو 

االقساط المطلوبة منهم

بانتظار 
المصادقة 
على اصدار 

القانون

متابعات واتصاالت عديدة مع الجهات ذات العالقة 
للحث على البدء في اصدار قانون تمويل الرهن 

العقاري

%  100 اعتماد تقرير التخمين الموحد وتعميمه على كافة 
المخمنين المرخصين والتنسيق مع سلطة النقد 

الفلسطينية بالخصوص

مراجعة تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين رقم 3 
لسنة 2012 مع دائرة الشؤون القانونية في الهيئة.

استمرار التعاون والتنسيق مع سلطة االراضي 
الفلسطينية في المواضيع ذات االهتمام المشترك 

وبما يخدم تطور قطاع تمويل الرهن العقاري 
وتنميته

عقد دورتين تدريبيتين مع  نقابة المهندسين 
الفلسطينيين، لتأهيل المتقدمين للحصول على 

رخصة مزاولة نشاط التخمين العقاري

العمل جاري استمرار التعاون مع  سلطة النقد الفلسطينية ومن 
خالل مجموعة مختارة من المخمنين العقاريين 

المرخصين باإلعداد والتحضير الحتساب مؤشر اسعار 
المساكن
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تحديات ومعيقات نسبة االنجاز التدخالت االستراتيجيات )السياسات(

%  100 تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 16 مستفيد 

لبناء منازل لألسر الفلسطينية ذات الدخل المحدود 

في القدس

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 4 مستفيدين 

لشراء منازل لألسر الفلسطينية ذات الدخل 

المحدود في القدس

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 1 مستفيد 

لترميم منازل لألسر الفلسطينية ذات الدخل 

المحدود في القدس

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 99 مستفيد 

لبناء منازل لألسر ذات الدخل المحدود في الضفه

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 36 مستفيد 

لتشطيب منازل لألسر ذات الدخل المحدود في 

الضفه

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 29 مستفيد 

لتشطيب منازل لألسر ذات الدخل المحدود في غزه

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 159 مستفيد 

لبناء منازل لألسر ذات الدخل المحدود في غزه

تمويل قروض ميسرة طويلة األجل لـ 38 مستفيد 

لتشطيب منازل لألسر ذات الدخل المحدود في غزه

منح قروض صغيرة لتمويل نظم طاقة بديلة 
للوحدات السكنية لـ 7 مستفيدين في غزه
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تحديات ومعيقات نسبة االنجاز التدخالت االستراتيجيات )السياسات(

%  100 دراسة 20 موقع ألراضي حكوميه وتحديد 4 مواقع 
منها ألغراض تنفيذ مشاريع اسكانيه ميسره عليها

إنشاء مساكن اقتصاديه لالسر 
متوسطة الدخل مع مراعاة 

النوع اإلجتماعي
اعداد التصاميم األوليه لحي سكني على اراضي 
 /)Master Plan ( خاصه في محاقظة الخليل

اسكان قلقس

اعداد مقترح لمشروع اسكاني في اريحا/ توفير 
قسائم اراضي على ارض حكوميه في الديوك 

الفوقا

اعداد مخطط هيكلي لمشروع اسكان جفنا /قطعة 
ارض حكوميه/ جفنا/ رام الله وتقديمه للجنه العليا 

الخاصه بمشروع إسكان موظفي القطاع العام

% 100 شق طرق وتسويه مواقع وحفر لتركيب خطوط 
مياه لخمس جمعيات اسكانيه تعاونيه

توسيع فرص الحصول على 
سكن الئق لجمعيات اسكانية 

تعاونية  في المحافظات 
الشمالية مع مراعاة النوع 

اإلجتماعي

شق وتعبيد الطرق لجمعية االفق التعاونية 
االسكانية / نابلس

% 100 توفير التمويل والحماية لمشاريع االسكان التعاوني 
في المناطق المستهدفة في القدس ومناطق 

»ج« بمساندة الدول والمؤسسات المانحة

السداد الميسر لقروض االسكان بما يراعي القدرات 
المالية لالعضاء مهما بلغت وحتى يستطيعوا 

العيش بكرامة

بالتنسيق مع االتحاد ووزارة شؤون القدس، 
موافقة مجلس الوزراء على النظام المقدم من 
وزارة شؤون القدس لدعم المقدسيين ومتابعة 

االتحاد مع الجمعيات االعضاء في القدس 
لالستفادة من الدعم الخاص باالسكان التعاوني

تسويق مشروع اسكان لالزواج الشابة لدى الجهات 
المانحة بعد انجز دراسة كاملة لمشروع دعم بناء 

100 وحدة سكنية لألزواج الشابة من ذوي الدخل 
المحدود )ايجار منتهي بالتمليك(

دراسة ودعم استكمال 217 وحدة سكنية متعثرة 
البناء في الجمعيات التعاونية لالسكان الحاصلة 

على رخص بناء
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تحديات ومعيقات نسبة االنجاز التدخالت االستراتيجيات )السياسات(

أنجز اإلتحاد بالتعاون مع مؤسسة اريج مشروع معالجة 
المياه العادمة )جمعية موظفي جامعة الخليل(

عقد ورشة عمل لدعم المرأة التعاونية خاصة في 
الهيئات العامة للجمعيات ومجالس اإلدارة

بناء البنية المؤسسية لالتحاد
يقوم االتحاد بتنفيذ مشروع النتاج الطاقة 

الكهربائية من خالل محطة للطاقة الشمسية

% 100 تمويل منح لتطوير البنية التحتية لـ 46 عضوا ضمن 
جمعيات إسكان في القدس

عدم تخصيص 
موازنات لقطاع 
اإلسكان، نقص 
الموارد البشريه

% 60 اعداد اإلطار العام للمخطط اإلسكاني العام 
والعمل على اعداد الشروط المرجعيه تمهيدا 

للعمل على اعداد المخطط

انجاز االطار المكتمل للمخطط 
االسكاني العام

% 100 اعداد االهداف ومصفوفة المؤشرات المتعلقه 
بأطلس التنميه مع فريق من الحكم المحلي ومركز 

االحصاء وبرنامج االمم المتحده للمستوطنات البشريه

% 100 اعداد الدراسة عن الحاجة السكنية في محافظات 
الوطن حتى العام 2030

توفر البيانات 
المطلوبه 

% 60 العمل على تحديث بيانات تقرير حالة قطاع اإلسكان

عمل 
تطويري 
مستمر

العمل على تطوير وتحديث الموقع االلكتروني 
لنظم المعلومات الجغرافية الخاص بالوزاره

عمل مستمر متابعة العمل على اعداد خارطة محدثه للطرق 
الخاصه بوزارة األشغال العامه واإلسكان في 

فلسطين

العمل جاري المشاركه في دراسة شروط مرجعية التقرير حول 
البيئة في فلسطين

% 100 المشاركه في اعداد تقرير “مشروع دعم تنفيذ 
المساهمات المحدده وطنيا

% 100 اعداد مخططات هيكلية لعدد 7 من البلديات 
والمجاورات السكنية بمشاركه مجتمعية تم 
تخطيطها على المستوى التفصيلي في غزه
بناء القدرات في مجاالت التخطيط ونظم 

المعلومات الجغرافية وإدارة المشاريع وبرامج 
العمل اليومي لعدد 5 من البلديات في غزه

انشاء حدائق امنه وشاملة بمشاركة مجتمعية 
وبطريقة ابتكارية لـ 3 تجمعات سكنيه في غزه

بناء القدرات في مجاالت التخطيط ونظم 
المعلومات الجغرافية وإدارة المشاريع وبرامج 

العمل اليومي لـ  57 من األسر المعدومه
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توفير وتطوير المقرات الحكومية والمرافق العامة المالئمة والمناسبة	 

التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

اعتبارات بعدم استكمال حصر المواد 
المتعلقة بقطاع  اإلنشاءات

% 30 اعتماد مواصفات عامة للمباني 
والمرافق العامة ومواصفات 
خاصة وفق طبيعة االستخدام

توفير البيئة التنظيمية 
والتشريعية

عدم إكتمال حصر البيانات عن المباني 
الحكومية وتعديل الهيكل التنظيمي 

للوزارة

% 10 إعداد نظام إلدارة وصيانة 
المباني والمرافق العامة 

ومتابعة اقراره

حجم المهمة بحاجة الى جهود إضافية في 
مجال العمل

% 30 استكمال وتحديث قاعدة بيانات 
للمباني والمرافق العامة

وضع خطط وبرامج خاصة 
بإنشاء وصيانة المباني 

والمرافق العامة
عدم إكتمال حصر جميع المباني الحكومية  % 30 إعداد الدراسات األولية 

وتحديد االحتياجات واألولويات 
المتعلقة بإنشاء وصيانة المباني 

والمرافق العامة

موازنة الطوارئ لعام 2019–توقف 
المنحة األمريكية

% 40 تخصيص موازنات محددة 
إلنشاء وإدارة وصيانة المباني 

والمرافق العامة

موازنة الطوارئ لعام 2019 99 مبنى 
منجزة بالكامل

17 مبنى قيد 
اإلنجاز

إعداد التصاميم الالزمة إلنشاء 
وصيانة المباني الحكومية 

والمرافق العامة

تصميم وإنشاء مباني 
ومرافق عامة تتوافق مع 

االحتياجات

عدم اكتمال إعداد النظام الخاص بإدارة 
وصيانة المباني –موازنة الطوارئ 2019

% 30 وضع واعتماد خطط الصيانة 
للمباني والمرافق العامة

موازنة الطوارئ لعام 2019 106مبنى تنفيذ أعمال بناء وصيانة للمباني 
والمرافق العامة

دعم وتطوير قطاع االنشاءات للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني

تحديات و معيقات  اإلنجازات  التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات(

لم يتم 
المصادقة على 

القانون

استكمال ومتابعة إقرار وإصدار 
قانون نقابة المهندسين و 

قانون اتحاد المقاولين

إقرار القوانين واألنظمة 
والتعليمات ذات العالقة 

بعمل الوزارة
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التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

لم يتم اصدار 
نسخة محدثة 
من  لكل من 

تعليمات تصنيف 
المقاولين او 

تأهيل المكاتب 
االستشارية

تحديث وتطوير تعليمات 
تصنيف المقاولين وتأهيل 

المكاتب االستشارية

لم يتم وضع 
مسودة القانون 

تنظم عمل 
المجلس

استكمال إجراءات انشاء 
مجلس تنظيم قطاع 

اإلنشاءات

تم تحديث عدد 
2 من التعليمات 
الفنية االلزامية

وضع التعليمات الفنية 
اإللزامية وكودات البناء

قامت دائرة 
المختبرات 

وضبط الجودة 
بعمل ما يقارب 

90 فحص 
لسنة 2019 و 
التغطية تشمل 

6 محافظات

تطويرمختبر الوزارة المركزي 
المعياري

ضبط وتحسين الجودة في 
الصناعات اإلنشائية

تمت ترسية 
عطاء لشراء 
أجهزة فحص 

االسفلت خالل 
2019

البدء باعتماد 
كود البناء العربي

وضع الكودات لمختلف أعمال 
اإلنشاءات والبناء

تم انجاز عدد 2 
من التعليمات 
الفنية االلزامية

وضع المواصفات الفنية 
اإللزامية المتعلقة بقطاع 

اإلنشاءات وإجراءات السالمة 
العامة الالزمة لذلك
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التحديات والمعيقات اإلنجازات التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات 
)السياسات(

تم اعداد خطة 
لشراء السنوي 

مع دائرة 
المشتريات 

واللوازم حسب 
قانون نظام 
الشراء العام

اعداد خطة الشراء السنوية تطبيق نظام الشراء في 
مجال األشغال العامة 
والخدمات الهندسية

تم انشاء الموقع 
و تفعيله و 

تعميمه

ادارة حساب الوزارة على 
البوابة اإللكترونية الموحدة 

للمشتريات العامة

دورة قانون 
الشراء– 

تطبيقات 
الشراء–2017

دورة التقديرات 
و التكاليف– 

2017

دورة الشراء و 
التعاقد–2018

دورة قانون 
الشراء–2018

دورة التحكيم 
– 2019 / دورة 
الفيديك –2019 

/ دورة قانون 
الشراء –2019

دورة البوابة 
االلكترونية 

للشراء العام 
2019–

تطوير وتدريب العاملين في 
مجال عطاءات األشغال 

العامة والخدمات الهندسية



القسم الثاني

اإلطار االستراتيجي
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اإلطـــار االستراتيجـــي

الرؤيــــــــة
تســعى وزارة األشــغال العامــة واإلســكان خــالل األعــوام القادمــة 2021–2023 إلــى تحقيــق 
رؤيتهــا التــي تجســد الوضــع المســتقبلي الــذي تطمــح إلــى الوصــول إليــه وذلــك بالتشــارك مــع 

األطــراف أصحــاب العالقــة، حيــث تتمثــل رؤيــة الــوزارة بمــا يلــي:

التميــز فــي قيــادة قطاعــي البنــى التحتيــة واإلســكان بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة لدولــة فلســطين

 

الرســــــالــــة
تطمــح وزارة األشــغال العامــة واإلســكان إلــى تحقيــق رؤيتهــا الســابقة مــن خــالل التركيــز علــى 

الجوانــب الــواردة فــي رســالتها والمتمثلــة فــي:

التشـــريعات  تطويـــر  خـــالل  مـــن  الفلســـطيني  المواطـــن  حيـــاة  جـــودة  تحســـين 
والسياســـات الناظمـــة لقطاعـــات الطـــرق واإلســـكان والمبانـــي العامةواإلنشـــاءات، 
وتخطيـــط وتنظيـــم وتنفيـــذ المشـــاريع المرتبطـــة بهـــا بكفـــاءة وفعاليـــة وفـــق المعاييـــر 
والمواصفـــات العالميـــة، بمـــا يحقـــق االســـتثمار الشـــامل فـــي هـــذه القطاعـــات بالتعـــاون 

ــارج. ــطين والخـ ــي فلسـ ــتفيدة فـ ــريكة والمسـ ــات الشـ ــع الجهـ مـ

القسم الثاني
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القيـــــــــم
انطالقــًا مــن إيمــان الــوزارة بــأن قيــم المؤسســة تعتبرعنصــرا رئيســيا فــي تحقيــق رؤيتهــا 

ورســالتها وتوجيــه عملهــا، قامــت الــوزارة بتحديــد خمســة قيــم مؤسســية كمــا يلــي:
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األهــداف االستراتيجيــة
عملــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان علــى وضــع أهدافهــا االســتراتيجية باالســتناد إلــى 
النتائــج التــي ترغــب الــوزارة فــي تحقيقهــا خــالل األعــوام 2021–2023 فــي ظــل المــوارد 
المتاحــة، وباالســتناد أيضــًا إلــى دراســتها لنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف الداخليــة، والفــرص 
والتهديــدات الخارجيــة، وبنــاًء عليــه تــم التوافــق علــى أن تتركــز األهــداف االســتراتيجية حــول 
وقطــاع  الطــرق،  وقطــاع  اإلســكان،  وقطــاع  المؤسســي،  التطويــر  هــي:  محــاور  خمســة 

المبانــي العامــة، وقطــاع اإلنشــاءات.

وبعد تحديد المحاور تم العمل على صياغة األهداف االستراتيجية على النحو التالي:
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االستراتيجيات والتدخالت
االســتراتيجيات  تحديــد  تــم  ســابقًا،  المذكــورة  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  بهــدف 
)السياســات( والتدخــالت المرتبطــة بهــا مــن برامــج وأنشــطة ســيتم العمــل علــى تنفيذهــا 
خــالل األعــوام 2021–2023 للوصــول إلــى األهــداف المرجــوة . وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه 
عنــد تحديــد التدخــالت تــم مراعــاة الواقعيــة، كمــا وتــم األخــذ بعيــن االعتبــار المــوارد المتاحــة 
ــه كانــت االســتراتيجيات  ــاًء علي ــذ تلــك التدخــالت، وبن والمعيقــات التــي قــد تحــول دون تنفي

والتدخــالت كمــا هــو مبيــن فــي الجــداول أدنــاه.

الهدف االول: تعزيز مأسسة عمل وزارة األشغال العامة واإلسكان

جدول رقم3. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف األول

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 2021–2023 وإنجاز الخطط 
القطاعية والتشغيلية.

تقييم وتقويم الخطة االستراتيجية 1

تحليل الهيكل التنظيمي المعتمد وبطاقات الوصف الوظيفي 
وموائمتهم مع احتياجات العمل

تطوير أنظمة العمل 2

استكمال وتطوير واعتماد وتعميم أدلة إجراءات العمل

اعتماد دليل إدارة المخاطر

جدول تشكيالت الوظائف

اعداد خطة االحالل والتعاقب

تخطيط وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب موجهة

تخطيط وتنفيذ برامج رعاية وإيجاد خطة توجيه

تطوير خطط التحفيز المادي والمعنوي

تطوير نظام إدارة األصول  تطوير إدارة المعرفة 2

تطوير نظام التوثيق

تطوير المكتبات األرشيفية

بناء األرشيفات الفرعية
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جدول رقم3. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف األول

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

تطوير نظام الموارد البشرية

تطوير نظام إدارة المشاريع

تطوير تجهيزات مختبر الوزارة المركزي 

GIS تطوير تجهيزات نظام المعلومات الجغرافية

تطوير واعتماد معايير تقييم داخلية لألداء الفردي المبني على 
النتائج

تقييم وتقويم األداء المؤسسي الشامل 3

تطوير واعتماد معايير تقييم أداء وحدات العمل المبني على 
النتائج

تطوير واعتماد نظام تدقيق ورقابة ومعايير تقويم فعال 
لقطاعات عمل الوزارة

إصدار تقارير ونشرات دورية لمخرجات العمل

تنفيذ أعمال صيانة المقر الرئيسي وتطوير مرافقه العامة تعزيز وتطوير الخدمات العامة 4

تطوير وتوفير األنظمة المحوسبة والمعدات لكافة قطاعات 
عمل الوزارة

تطويروتحديث موقع الوزارة اإللكتروني

تطوير نظام االتصاالت الداخلية والخارجية

رفع مستوى رضا متلقي الخدمة والشركاء المحليين

توقيع مذكرات تفاهم وشراكات مع الوزارات 
اإلقليميةوالمنظمات الدولية العاملة في القطاعات الخاصة 

بالوزارة

تعزيز العالقة مع المانحين والمستثمرين في قطاعات عمل 
الوزارة من خالل توقيع اتفاقيات جديدة



45 االستراتيجية القطاعية لألشغال العامة واإلسكان

الهدف الثاني: توفير شبكة طرق آمنة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين

جدول رقم 4. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف الثاني

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

اصدار و إقرار قانون الطرق
تنظيم العمل في قطاع الطرق من خالل 
اعتماد القوانين واألنظمة والتشريعات 

الناظمة

1

اعداد نظام اإلعالنات على الطرق ومتابعة اقراره

إعداد نظام التعديات على الطرق ومتابعة اقراره

إعداد مشروع قانون صندوق الطرق ومتابعة اقراره

مراجعة المواصفات الفنية للطرق ومتابعة اقرارها

إعداد نظام لتصنيف الطرق ومتابعة اقراره

إعداد نظام لترقيم الطرق ومتابعة اقراره

 )Master Plan( متابعة تنفيذ المشاريع في المخطط الشامل
لقطاع الطرق وتحديث الخطط

التخطيط لتطوير قطاع الطرق 2

GIS تقييم وتطوير وتحديث قاعدة بيانات الطرق باستخدام نظام

استكمال إعداد دليل لمعايير تحديد أولويات تطوير وصيانة الطرق

إعداد الخطط األستراتيجية للطرق تتضمن المشاريع المنوي 
تنفيذها و ربطها بالموازنات الالزمة

تحديث قاعدة بيانات الجسور واألنفاق والعبارات وتصميمها

إعداد التصاميم ووثائق العطاءات للمشاريع التطويرية في البرامج 
والخطط

تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية و 
المساهمة في تنفيذ برامج العناقيد

3

تنفيذ المشاريع من إعادة تاهيل و إنشاء و صيانة للطرق حسب 
الخطط

شق الطرق الزراعية و طرق األسكانات و الطرق الواصلة للمناطق 
المهمشة بإستخدام معدات الوزارة  
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جدول رقم 4. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف الثاني

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

تنظيم عمليات إدارة صيانة الطرق
تعزيز قدرة الوزارة على صيانة شبكة الطرق 4

تأمين وزيادة موازنات تنفيذ برامج صيانة الطرق والحفاظ عليها

تأمين موازنات خاصة لرفع مستوى السالمة المرورية على جميع 
المقاطع الخطرة

تزويد وحدات صيانة الطرق باآلليات والمعدات الالزمة للقيام 
بعملها

تعزيز قدرات الوزارة الفنية واللوجستية 5

الصيانة الشاملة آلليات الوزارة الثقيلة وزيادة عدد ما تمتلكه 
الوزارة من آليات ومعدات

توفير أجهزة مساحة حديثة

إعداد خطط عمل فرق طوارىء الشتاء

االستجابة لتوجيهات الحكومة للتعامل مع جائحة كورنا بتفعيل 
المناطق المغلقة و تجهيز مناطق الحجر المفتوحة و المشاركة 

في لجان الطوارىء
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الهــدف الثالــث: دعــم وتطويــر قطــاع اإلســكان لتمكيــن كافــة المواطنيــن مــن الحصــول 
علــى ســكن مالئــم

جدول رقم5. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف الثالث

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

اإلستمرار في اعادة بناء واصالح المساكن المهدمه والمتضرره 
جراء االحتالل

تنفيذ خطة إعادة اإلعمار والبناء للمحافظات 
الجنوبية

1

تأهيل منازل االسر المهمشة  والضعيفة لعدد 30 أسرة  في 
المحافظات الشمالية

تاهيل منازل لالسر المهمشة والضعيفة واعطاء 
األولويه لألسر التي ترأسها امرأه

2

تأهيل منازل االسر المهمشة  والضعيفة لعدد 1000 أسرة  في 
المحافظات الجنوبيه

صياغة واقرار قانون صندوق اإلسكان ووضع اآلليات التنفيذيه انجاز اإلطار المكتمل إلنشاء صندوق اإلسكان 
والمستجيب للنوع اإلجتماعي

3

اعداد برنامج اإلسكان الميسر اطالق برنامج لالسكان الميسر لتوسيع فرص 
الحصول على سكن الئق وميسر بما في ذلك 

االسر المهمشة واألسر التي تعيلها النساء

4

اعداد االطار التنظيمي للعالقة مع القطاع الخاص لتنفيذ 
الشراكة

بناء 1000 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 
محافظات الخليل، بيت لحم، اريحا، طوباس، رام الله

االستمرار في انشاء مساكن ميسرة في المحافظات الجنوبية اانشاء مساكن اقتصاديه لالسر متوسطة الدخل 
مع مراعاة النوع اإلجتماعي 

5

إعداد المخططات األوليه لمواقع سكنيه في في منطقة 
األغوار

تحديد مواقع سكنيه في المحافظات الشمالية )القدس 
ونابلس وقلقيليه وجنين وطولكرم وسلفيت(

إعداد المخططات األوليه للمواقع السكنيه في المحافظات 
الشماليه )القدس ونابلس وقلقيليه وجنين وطولكرم وسلفيت(

اعداد وطرح عطاءات التصميم لبناء 100 وحدة سكنية

اعداد دراسات وابحاث اجتماعيه واقتصاديه للمواقع اإلسكانيه 
المحدده

تمكين 6 جمعيات اسكانية تعاونية  من خالل شق وتعبيد 
الطرق الداخلية في محافظات رام الله والخليل وجنين وبيت 

لحم

توسيع فرص الحصول على سكن الئق 
لجمعيات اسكانية تعاونية  في المحافظات 

الشمالية مع مراعاة النوع اإلجتماعي

6

اعداد المخطط االسكاني العام انجاز االطار المكتمل للمخطط االسكاني العام 7

لمحة عامة سنوية عن قطاع اإلسكان
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الهدف الرابع: توفير وتطوير المقرات الحكومية والمرافق العامة المالئمة 
والمناسبة

جدول رقم6. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف الرابع

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

اعتماد مواصفات عامة للمباني والمرافق العامة ومواصفات خاصة وفق 
طبيعة االستخدام

توفير البيئة التنظيمية والتشريعية 1

إعداد نظام إلدارة وصيانة المباني والمرافق العامة ومتابعة اقراره

استكمال وتحديث قاعدة بيانات للمباني والمرافق العامة توفير قاعدة بيانات للمباني الحكومية 
والمرافق العامة

2

إعداد الدراسات األولية وتحديد االحتياجات واألولويات المتعلقة بإنشاء 
وصيانة المباني والمرافق العامة

وضع خطط وبرامج خاصة بإنشاء 
وصيانة المباني والمرافق العامة

3
تخصيص موازنات محددة إلنشاء وإدارة وصيانة المباني والمرافق العامة

إعداد التصاميم الالزمة إلنشاء وصيانة المباني الحكومية والمرافق 
العامة

تصميم وإنشاء مباني ومرافق عامة 
تتوافق مع االحتياجات ومواءمتها  مع 

النوع اإلجتماعي

4

وضع واعتماد خطط الصيانة للمباني والمرافق العامة

تنفيذ أعمال بناء وصيانة للمباني والمرافق العامة
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الهــدف الخامــس: دعــم وتطويــر وتنظيــم قطــاع اإلنشــاءات للمســاهمة فــي دعــم 
الوطنــي االقتصــاد 

جدول رقم7. االستراتيجيات والتدخالت – الهدف الخامس

التدخالت )البرامج واألنشطة( االستراتيجيات )السياسات( الرقم

استكمال ومتابعة قانون نقابة المهندسين إقرار القوانين واألنظمة 
والتعليمات ذات العالقة بعمل 

الوزارة

1

تحديث وتطوير تعليمات تصنيف المقاولين

تحديث وتطوير تعليمات تأهيل المكاتب االستشارية

التحضير النشاء مجلس تنظيم قطاع اإلنشاءات

تحديث و إضافة مواصفات فنية إلزامية متعلقة بقطاع اإلنشاءات وإجراءات 
السالمة العامة الالزمة لذلك

اعتماد كودات لمختلف أعمال اإلنشاءات والبناء

اصدار مسودة قانون ينظم عمل المختبرات لفحص المواد االنشائية

التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة لمراقبة وضبط جودة المواد 
اإلنشائية

ضبط وتحسين الجودة في المواد 
والصناعات اإلنشائية

2

وضع آلية مراقبة وضبط جودة المشاريع االنشائية في الوزارة

وضع آلية للرقابة على الخرسانة الجاهزة الطرية  واالسفلت

تطوير عمل مختبر الوزارة المركزي المعياري

انجاز إجراءات اعتماد مختبر الوزارة المركزي المعياري

تنظيم ممارسة األعمال الداخلة في أعمال اإلنشاءات للمقاولين غير 
المسجلين في النقابات

االعداد النشاء مركز تطوير الصناعات االنشائية وتطوير مكتبة خاصة 
بالمواد والصناعات االنشائية

تحديث قاعدة بيانات للصناعات اإلنشائية المحلية وتعميمها دعم وتشجيع المنتج المحلي 3

الرقابة على االلتزام باستخدام المنتج المحلي من المواد اإلنشائية

تشجيع االستثمار في الصناعات اإلنشائية واستخدام البدائل المنتجة محليًا 
ذات المواصفات العالمية

القيام بدراسة اثر جائحة كورنا على قطاع االشغال العامة و اإلسكان إعداد دراسات و ابحاث لتطوير 
قطاع االشغال العامة و االسكان

4

القيام بدراسة حول التحويل لسوبربيف بدل من المارشال عند تصميم 
الخلطات االسفلتية

القيام بدراسة أثر المطبات على االسفلت و حركة المرور





القسم الثالث

التحليل الخارجي
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التحليـل الخارجـي

يعتبــر تحليــل تقريــر المراجعــة النصفيــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2017–2022 بمــا يشــمل 
المصفوفــة المحدثــة لألولويــات والتدخــالت السياســاتية، وكذلــك الخطــط القطاعيــة والعبــر 
الخطــوات  أحــد  للحكومــة  المســتجدة  األولويــات  تعكــس  والتــي  العالقــة  ذات  قطاعيــة 
التــي تــم القيــام بهــا ضمــن التحليــل الخارجــي المرتبــط بتحديــث الخطــة االســتراتيجية لــوزارة 
األشــغال العامــة واإلســكان، حيــث تــم االســتناد إلــى هــذا التحليــل باإلضافــة إلــى التحليــالت 
األخــرى عنــد تحديــد وتحديــث التدخــالت الخاصــة بالــوزارة لألعــوام 2021–2023. هــذا ويركــز 
التحليــل علــى التدخــالت السياســاتية ذات العالقــة والــواردة فــي كل مــن؛ أجنــدة السياســات 
الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة واجــراءات الموازنــة ذات الصلــة ،والخطــة 
القطاعيــة لــوزارة النقــل والمواصــالت 2017–2022، والسياســات الوطنيــة لإلســكان فــي 
فلســطين للعــام 2013 والخطــة اإلســتراتيجية القطاعيــة لإلســكان 2017–2022 والخطــة 
الحضريــة الجديدة/اعــالن كيتــو 2016–2036 وخطــة التنميــة المســتدامة 2030   باالضافــة 
لالســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وفيمــا يلــي عــرض 

ألهــم مخرجــات مراجعــة تلــك الوثائــق.

أجندة السياسات الوطنية المحدثة 2019–2022 
تحــدد أجنــدة السياســات الوطنيــة »خطــة التنميــة الوطنيــة الرابعــة » التوجهــات اإلســتراتيجية 
واألولويات السياســاتية التي تتســم بالواقعية للمرحلة القادمة إلنهاء اإلحتالل اإلســتيطاني 
علــى أرضنــا الفلســطينية وتعزيــز صمــود أبنــاء شــعبنا وترســيخه وتمكيــن المؤسســات العامــة 
مــن ممارســة صالحياتهــا المنوطــة بهــا بإحتضــان أجنــدة تركــز علــى المواطــن أواًل ، وتبــذل كل 
مــا فــي وســعها لإلرتقــاء بمســتوى حيــاة أبنــاء شــعبنا ونوعيتهــا وحصولهــم علــى خدمات ذات 
جــودة وتوفيــر فــرص عمــل فــي القطــاع الخــاص وتوفيــر الحمايــة الواجبــة للفئــات الضعيفــة 
والمعــوزة ، ولتحقيــق ذلــك فقــد تــم العمــل علــى هــذه الخطــة بالشــراكة الكاملــة والجهــد 
الجماعــي للمؤسســات الحكوميــة الشــريكة مــن حيــث الحكــم المحلــي ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة والشــركاء الدولييــن فــي مجــال التنميــة .

المحاور الرئيسية الثالث التي تطرقت لها أجندة السياسات الوطنية 	 
محــاور  ثالثــة  إلــى  النصفيــة،  المراجعــة  إطــار  فــي  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  تطرقــت 
رئيســية، »إنهــاء االحتــالل ، اإلصــالح وتحســين جــودة الخدمــات العامــة ، التنميــة المســتدامة 
» ، ويشــمل كل محــور منهــا علــى عــدد مــن األولويــات الوطنيــة واألولويــات والتدخــالت 

السياســاتية علــى النحــو التالــي :–

القسم الثالث
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المحور األول: إنهاء االحتالل 	 
تعزيــز 	  الوطنيــة،  الوحــدة   ، االســتقالل  نحــو  الدولــة  االحتــالل وتجســيد  عــن  االنفــكاك 

لدولــة فلســطين . الدوليــة  المكانــة  
المحور الثاني: اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة	 
الحكومة المستجيبة للمواطن ، الحكومة الفعالة .	 
المحور الثالث: التنمية المستدامة	 

االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل وتحقيــق اإلســتقالل اإلقتصــادي ، العدالــة اإلجتماعيــة 
وســيادة القانــون ، تعليــم جيــد وشــامل للجميــع ، تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة للجميــع 

، مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة .

جدولرقم8. التدخالت والسياسات التي تتقاطع مع عمل الوزارة

التدخالتالسياسه الوطنيةاألولويه الوطنيةالمحور

تحقيق وحدة األرض الوحده الوطنيهانهاء االحتالل
والشعب الفلسطيني: 

ارض واحده، شعب واحد

اعادة توحيد المحافظات الشماليه والجنوبيه وتنفيذ 
خطة اعادة اإلعمار والبناء للمحافظات الجنوبيه

تعزيز المكانة الدولية 
لدولة فلسطين

تعزيز العالقات الثنائية 
لدولة فلسطين

تطوير العالقات الثنائية لدولة فلسطين ال سيما مع 
الدول العربية.

اإلصالح 
وتحسين جودة 

الخدمات 
العامه

الحكومه المستجيبه 
للمواطن

اإلرتقاء بمستوى 
الخدمات العامة 

المقدمة للمواطن

تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن 
على المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع 

الشركاء، وبالتركيز على المناطق المهمشة والمهددة 
من االحتالل.

تعزيز الشراكه والتكامليه في تقديم الخدمات مع 
المنظمات غير الحكوميه والقطاع الخاص

اإلدارة الشاملة لألراضي ) استكمال تسجيل االراضي، 
اإلدارة الكفؤة ألراضي الدولة، االستخدام األمثل 

لألراضي(.

تعزيز المساءلة 
والشفافية

مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك 
الوظيفي ومكافحة الفساد.

تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في 
الوصول للمعلومات.

تعزيز اإلدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء 
واستكمال عملية دمج التخطيط بالموازنة والتحول 

لموازنة البرامج .

ادماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها 
وموازناتها

كفاءة وفعالية إدارة 
المال العام

إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز 
كفاءتها في تقديم الخدمات



االستراتيجية القطاعية لألشغال العامة واإلسكان54

جدولرقم8. التدخالت والسياسات التي تتقاطع مع عمل الوزارة

التدخالتالسياسه الوطنيةاألولويه الوطنيةالمحور

التنميه 
المستدامه

االنفكاك 
االقتصادي عن 

االحتالل وتحقيق 
االستقالل 
االقتصادي

بناء مقومات اإلقتصاد 
الفلسطيني

جذب االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتشجيعه 
بالتركيز على قطاع االنشاءات وقطاع الطرق،الساحة،الزر

اعةالطاقة،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الالزمة 
لالقتصاد ) ال سيما المطار والميناء، المناطق الصناعية، 

شبكات المواصالت والمياه والكهرباء واالتصاالت(

إدارة عمليات الصيانة المستمرة لشبكات الطرق

توفير بيئه استثماريه 
مالئمه

دعم مبادئ الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية وتمكينها 
وتوسيع قاعدتها وتطويرها.

تنظيم وتطوير قطاع المقاوالت وتطوير القطاع 
الهندسي

توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية مساندة  لقطاع 
األعمال والتنمية االقتصادية الشاملة

تعزيز الصناعه 
الفلسطينيه

دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة قدرته التنافسيه.

زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي.

مجتمع قادر على 
الصمود والتنميه

توفير االحتياجات 
االساسية للتجمعات 

السكانية

ربط التجمعات السكانية بشبكات الطرق.

انشاء وإدارة المباني والمرافق العامة مع مراعاة النوع 
االجتماعي.

توفير اإلسكان المالئم والميسر والمستدام.

ضمان استدامة البيئه 
والتكيف مع ظاهرة 

التغير المناخي

النهوض بالزراعة 
وبالمجمعات الريفية

تعزيز اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة.

تطوير استخدامات البناء األخضر في قطاع اإلسكان 
والمباني العامة والخاصة والمرافق العامة.

شق الطرق الزراعية
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المحور األول : إنهاء االحتالل 	 
أشــارت أجنــدة السياســات الوطنيــة إلــى أن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة هــو أولويــة وطنيــة بمــا 
يحقــق وحــدة األرض والشــعب الفلســطيني : أرض واحــدة ، شــعب واحــد ، وبمــا يتطلــب 
تدخــالت فــي إعــادة توحيــد المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة وتنفيــذ خطــة إعــادة اإلعمــار 
والبنــاء للمحافظــات الجنوبيــة كخطــوة أولــى فــي سلســلة طويلــة ترمــي الــى ترميــم اقتصــاد 

القطــاع وبنيتــه التحتيــة الماديــة وتوطيــد أركان تماســكه اإلجتماعــي .

المحور الثاني : اإلصالح وتحسين جودة الخدمات العامة 	 
لقــد أكــدت أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى أهميــة اإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة 
المقدمــة للمواطــن مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت منهــا مــا يتقاطــع مــع مجــاالت عمــل 
الــوزارة وتحديــدًا مــا يتعلــق بتطويــر إســتراتيجية تحســين الخدمــات المقدمــة للمواطــن علــى 
المســتويات المختلفــة وتنفيذهــا بالتعــاون وبتعزيــز الشــراكة التكامليــة مــع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص وبالتركيــز علــى المناطــق المهمشــة ال ســيما المســماه )ج( 
والقــدس الشــرقية فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة والطــرق وترميــم المنــازل وبنــاء مــا دمــره 
اإلحتــالل مــن مســاكن ومبانــي عامــة ، وكذلــك بما يتعلــق باإلدارة الشــاملة لألراضي وتحديدًا 
أراضــي الدولــة واســتخداماتها بمــا يحفــز علــى اإلســتثمار ويوســع دائــرة اإلقــراض العقــاري .

وبالتزامــن اإللتــزام باإلصــالح المؤسســي لتعزيــز الكفــاءة في تقديم الخدمة وتعزيز الشــفافية 
واإلدارة المرتكــزة علــى النتائــج واألداء واســتكمال عمليــة دمــج التخطيــط بالموازنــة والتحــول 

لموازنــة البرامج.

المحور الثالث : التنمية المستدامة	 
وقــد أشــارت أجنــدة السياســات الوطنيــة الــى ضــرورة بنــاء مقومــات اإلقتصــاد الفلســطيني 
كسياســة تســهم فــي تحقيــق اإلســتقالل اإلقتصــادي مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت 
منهــا مــا يتقاطــع مــع مجــاالت عمــل الــوزارة وتحديــدًا بمــا يتعلــق بتصميــم وتنفيــذ مشــاريع 
البنيــة التحتيــة الحيويــة الالزمــة لإلقتصــاد ) ال ســيما المطــار والمينــاء ، المناطــق الصناعيــة ، 

ــاء واإلتصــاالت(. شــبكات الطــرق والمواصــالت والميــاه والكهرب

قاعدتهــا  وتوســيع  اإلســكان(  )جمعيــات  التعاونيــة  الجميعــات  بدعــم  يتعلــق  بمــا  أيضــًا 
وتطويرهــا واإلســهام فــي توفيــر بيئــة تشــريعية ناظمــة لقطــاع اإلنشــاءات وقطــاع اإلســكان 
وقطــاع المبانــي العامــة وقطــاع الطــرق ، وإجــراءات إداريــة مســاندة لقطــاع األعمــال بمــا 

يمكــن مــن توفيــر بيئــة اســتثمارية مالئمــة فــي قطــاع اإلســكان .

وكأولويــة وطنيــة نحــو مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة أشــارت أجنــدة السياســات 
الوطنيــة الــى مجموعــة مــن التدخــالت والسياســات التــي تتقاطــع مــع عمــل الــوزارة منهــا ربــط 
التجمعــات الســكانية بشــبكات الطــرق وانشــاء المبانــي والمرافــق العامــة و توفيــر اإلســكان 
ــر اإلحتياجــات األساســية للتجمعــات  ميســور التكلفــة بمــا يســهم وبشــكل مباشــر فــي توفي
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الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات  مــن  والحــد  التلــوث  معــدالت  ضبــط  يشــمل  وبمــا   ، الســكانية 
والتوســع فــي إدارة النفايــات الصلبــة وإعــادة تدويرهــا واســتخدامها )مخلفــات البنــاء( بمــا 

يضمــن اســتدامة البيئــة والتكيــف مــع ظاهــرة التغييــر المناخــي .

خطة النفقات العامة لألعوام 2021–2023	 
وفقــًا لخطــة النفقــات العامــة لألعــوام 2021–2023 ، ســتقوم الحكومــة بتخصيــص موازنــة 
محــددة )تشــغيلية وتطويريــة( لــكل مــن القطاعــات األربعــة الرئيســية وللقطاعــات الفرعيــة 
والبرامــج التــي تنــدرج تحتهــا لــكل ســنة مــن الســنوات الثــالث القادمــة، حيــث تنســجم هــذه 
التخصيصــات مــع األولويــات التنمويــة، يبيــن الجــدول أدنــاه النفقــات المتوقعــة )تشــغيلية 

ــة( لألعــوام القادمــة. وتطويري

جدول رقم 9. النفقات المتوقعة )مليون شيكل(

المجموع202120222023النفقات

17,16517,68018,21153,056النفقات الجارية وصافي اإلقراض

2,0252,0862,1496,260النفقات التطويرية )عبر وخارج الموازنة العامة(

19,19119,76620,35959,316المجموع الكلي

ويبين الرسم البياني التالي توزيع النفقات التطويرية على القطاعات األربعة الرئيسية لألعوام2021–2023
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القطاعــات  علــى  التطويريــة  للنفقــات  النســبي  التوزيــع  أدنــاه  البيانــي  الرســم  ويبيــن  كمــا 
الرئيســية أيضــًا، ويتضــح مــن الرســم أن الحكومــة ســتعمل علــى رفــع اســتثمارها فــي قطــاع 
البنيــة التحتيــة، حيــث ســتكون نســبة النفقــات التطويريــة الخاصــة بهــذا القطــاع 18 % عــام 

2021 لتصــل إلــى 19 % عــام 2023.

ويتبيــن مــن هــذا الرســم البيانــي أن الحكومــة ســتعمل علــى إعــادة التوزيــع النســبي للمــوارد 
المتاحــة تماشــيًا مــع األولويــات السياســاتية للقطاعــات المختلفــة.

توزيع النفقات للقطاعات الفرعية لقطاع البنية التحتية	 
ســتعمل الحكومــة علــى توجيــه جــزء مهــم مــن نفقاتهــا التطويريــة اإلجماليــة لقطــاع البنيــة 
التحتيــة، حيــث ســتتوزع النفقــات التطويريــة لقطــاع البنيــة التحتيــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
ــة للبينــة التحتيــة  ــاه  حيــث ســتبلغ حصــة وزارة االشــغال 35.68 % مــن النفقــات التطويري أدن

فــي االعــوام الثــالث القادمــة

جدول رقم 10. النفقات التشغيلية والتطويرية لقطاع البنية التحتية

النفقات للعام 2023النفقات للعام 2022النفقات للعام 2021القطاع الوطني الفرعي

)باالف شيكل()باالف شيكل()باالف شيكل(

التطويريةالتشغيليةالتطويريةالتشغيليةالتطويريةالتشغيلية

35,561.3727,583.4036,628.2128,410.9037,727.0629,263.23سلطة المياه الفلسطينية 

سلطة الطاقة والموارد 
الطبيعية

1,655.0021,218.001,704.6521,854.541,755.7922,510.18

7,903.717,855.968,140.828,091.648,385.048,334.39وزارة النقل والمواصالت

وزارة االتصاالت و 
تكنولوجيا المعلومات

6,691.1020,635.576,891.8321,254.637,098.5821,892.27

وزارة االشغال العامة 
واالسكان

5,516.6884,872.005,682.1887,418.165,852.6590,040.70

5,803.1274,666.145,977.2276,906.136,156.5379,213.31وزارة  الحكم المحلي 

2,095.281,060.902,158.141,092.732,222.881,125.51سلطة جودة البيئة 

65,226.25237,891.9767,183.04245,028.7369,198.53252,379.59المجموع
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وفيمــا يخــص وزارة االشــغال العامــة واإلســكان، ســتقوم الحكومــة بتخصيــص حوالــي 262 
البنيــة  لقطــاع  التطويريــة  النفقــات  إجمالــي  مــن   % 35.68 يعــادل  مــا  أي  شــيكل  مليــون 
التحتيــة مــن أجــل تنظيــم قطــاع اإلســكان وتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحفيــز المســتثمرين 
تحددهــا  التــي  والمعاييــر  للمواصفــات  خاضعــة  إســكان  مشــاريع  إقامــة  مــن  وتمكينهــم 

الحكومــة وتراعــي فــي الوقــت ذاتــه قــدرات ذوي الدخــل المحــدود والمتوســط. 

و ذلك كما هو موضح في الجدول أناه:

مجموع النفقات التطويريةمجموع النفقات التشغيليةالقطاع الوطني الفرعي

2023–20212023–2021

نسبة النفقات التشغيلية التشغيلية
من قطاع البنية التحتية

نسبة النفقات التطويرية
التطويرية من قطاع 

البنية التحتية

)باالف شيكل()باالف شيكل(

11.59 %54.5285,257.53 %109,916.63سلطة المياه الفلسطينية 

8.92 %2.5465,582.72 %5,115.45سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

3.30 %12.1224,282.00 %24,429.56وزارة النقل والمواصالت

وزارة االتصاالت و تكنولوجيا 
المعلومات

20,681.51% 10.2663,782.47% 8.67

35.68 %8.46262,330.86 %17,051.51وزارة االشغال العامة واالسكان

31.39 %8.90230,785.58 %17,936.87وزارة  الحكم المحلي 

0.45 %3.213,279.14 %6,476.29سلطة جودة البيئة 

100.00 %100.00735,300.30 %201,607.83المجموع
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وفيمــا يتعلــق ببرامــج الموازنــة الخاصــة بــكال القطاعيــن – الطــرق والمواصــالت واإلســكان–
فهــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

جدول رقم 11. برامج الموازنة

برامج الموازنةالقطاعالهدف االستراتيجي

نظام مواصالت وشبكات طرق أكثر أمانًا 
وفعالية وفق المعايير الدولية، ومتكامل 

مع شبكة الربط العربي والدولي

ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرقالمواصالت

التخطيط الوطني للنقل والمواصالت

تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق

دعم الهيئات المحلية

البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن

البرنامج اإلداري

قطاع إسكان يلبي أمن الحيازة القانوني، 
ومالئم، ويمكن تحمل تكاليفه، ويتيح 
االستفادة من الخدمات العامة ويلبي 
حاجات المواطنين بكفاءة وفاعلية أعلى

تطوير وتنظيم قطاع اإلسكاناإلسكان

السياسة الوطنية لإلسكان في فلسطين –2013
فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة قطــاع اإلســكان المتمثلــة فــي »تجمعــات بشــرية مســتدامة، مــع 
ســكن الئــق لجميــع األســر الفلســطينية«، تــم العمــل فــي األعــوام 2013، 2014 علــى إعــداد 
السياســات الوطنيــه لإلســكان بمشــاركة جميــع الشــركاء واألطــراف اصحــاب العالقــه بقطــاع 
اإلســكان حيــث إعتمــدت علــى دراســة عــن واقــع اإلســكان فــي فلســطين نفذتهــا الــوزاره 
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــده للمســتوطنات البشــريه فــي العــام 2013. انبثــق عــن 
هــذه السياســات خمســة أهــداف سياســاتية تقابــل خمــس دعائــم لقطــاع اإلســكان علــى 

النحــو التالــي:

تمكين كافة المواطنين من الحصول على سكن مالئم وصحي وميسور التكلفة. . 1

تشــجيع إنشــاء نمــوذج نمــو مســتدام جديــد للتجمعــات البشــرية فــي فلســطين يأخــذ . 2
باالعتبــار محدوديــة األراضــي والمــوارد الطبيعيــة لهــذا البلــد.

زيادة فرص الحصول على تمويل إسكاني لكافة الفلسطينيين.. 3

دعم وتطوير قطاع اإلعمار المحلي وإدخال أنماط جديدة للبناء.. 4

تحسين القدرة المؤسساتية لهيئات قطاع اإلسكان.. 5
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وقــد شــملت السياســات الوطنيــه لإلســكان علــى األولويــات المشــتركة التــي تظهــر فــي 
تلــك  تتمثــل  حيــث  مباشــر–،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  –ســواء  السياســاتية  األهــداف  كافــة 
األولويــات فيمــا يلــي: تعزيــز اإلنصــاف وفــرص الحصــول علــى ســكن لكافــة الفلســطينيين، 
ــي مــع تخطيــط  ــي والمناطقــي/ المحل ــى المســتويين الوطن ــي عل وإدمــاج التخطيــط المكان
التجمعــات البشــرية، وإزالــة القيــود علــى توفيــر األراضــي والبنيــة التحتيــة لإلســكان، ومراجعــة 
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي فــي كافــة المجــاالت، ومالءمــة معاييــر ومــواد البنــاء لتعزيــز 

القــدرة علــى تحمــل التكاليــف وزيــادة كفــاءة ســوق اإلســكان.

يبيــن الجــدول التالــي األهــداف االســتراتيجية لقطــاع اإلســكان واالســتراتيجيات )السياســات( 
التــي تــم وضعهــا لتحقيــق تلــك األهــداف:

جدول رقم 12. قطاع اإلسكان – األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات

االستراتيجيات )السياسات(األهداف االستراتيجيةالرقم

تمكين كافة المواطنين من 1
الحصول على سكن مالئم 

وصحي وميسور التكلفة

إطالق برنامج لإلسكان ميسور التكلفة لخدمة األسر ذات الدخل المتوسط

والمحدود والمنخفض، إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية.

دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة والضفة  وبناء المساكن وتحديثها في 
القدس.

إجراء مراجعة شاملة لإلطار القانوني والتنظيمي لقطاع اإلسكان، بما ينسجم 
مع نهج التجمعات البشرية المستدامة.

البحث عن مصادر بديلة لتوفير السكن.

تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص لمعالجة القيود 
على توفير األراضي والبنية التحتية في حالة االستثمارات الضخمة في اإلسكان.

تشجيع إنشاء نموذج نمو 2
مستدام جديد للتجمعات 

البشرية في فلسطين يأخذ 
باالعتبار محدودية األراضي 
والموارد الطبيعية لهذا البلد

وضع مخططات مكانية فعالة توجه تطوير المساكن واألحياء بما في ذلك 
توفير البنية التحتية.

التعاون مع صناعة البناء إلدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء األخضر 
ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

زيادة فرص الحصول على تمويل 3
إسكاني لكافة الفلسطينيين

إدخال اإلصالحات الالزمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل إليجاد 
سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة وإنصافًا.

إنشاء صندوق لإلسكان بدعم حكومي لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض 
في الحصول على سكن ميسور التكلفة.
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جدول رقم 12. قطاع اإلسكان – األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات

االستراتيجيات )السياسات(األهداف االستراتيجيةالرقم

دعم وتطوير قطاع اإلعمار 4
المحلي وإدخال أنماط جديدة 

للبناء

إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات 
البناء الجديدة.

تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء واإلعمار لتحسين القدرة على تحمل 
تكاليف السكن، ونوعية السكن، التجمعات البشرية المستدامة.

تحسين القدرة المؤسساتية 5
لهيئات قطاع اإلسكان

تحسين القدرات الفنية واإلدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية المركزية 
والمحلية لتوجيه تخطيط وتنمية التجمعات البشرية بشكل أفضل.

دعم إيجاد وتطوير وكالء وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق 
اإلسكان.

إلعــداد  الحكومــه  خطــة  وضمــن  لإلســكان،  الوطنيــه  السياســات  علــى  للعمــل  ومتابعــًة 
اإلســتراتيجيات القطاعيــه، تــم مؤخــرًا إعــداد الخطــه اإلســتراتيجيه لقطــاع اإلســكان 2017 
– 2022 لتتوافــق مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة والخطــة الحضريــة الجديــدة / كيتــو 2016–

2036 وأهــداف التنميــه المســتدامه 2030.
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الخطة القطاعية لوزارة النقل والمواصالت
تتمثــل رؤيــة قطــاع النقــل والمواصــالت فــي: » قطــاع نقــل ومواصــالت آمــن وفعــال، يلبــي 
احتياجــات المواطــن، يؤمــن الربــط الدولي،يســاهم فــي اســتدامة االقتصــاد الوطنــي، وصديــق 

للبيئــة«، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى مــا يلــي:

تحسين تقديم الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.. 1

 تطوير النظام القانوني والمؤسسي لقطاع النقل والمواصالت .2. 

 حوسبة وزارة النقل والمواصالت .3. 

تأهيل و تحسين شبكة الطرق والمواصالت .. 4

 توفير بيئة مرورية آمنة	. 

تطوير و تمييز خدمات النقل العام. 6

وفيمــا يتعلــق بالتحديــات الرئيســية التــي تواجــه قطــاع النقــل والمواصــالت فــي فلســطين، 
فقــد تطرقــت الخطــة القطاعيــة إلــى التحديــات التاليــة:

عــدم التواصــل الجغرافــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بســبب ســيطرة إســرائيل علــى . 1
معظــم مســاحات األراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ضعــف الســيطرة الفلســطينية علــى معظــم البنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل، وخاصــة فيمــا . 2
يتعلــق بالطــرق التــي تربــط المحافظــات المختلفــة مــع بعضهــا البعــض.

التدمير المستمر للبنية التحتية التي يتم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها.. 3

إغالقات اإلحتالل المتكررة للطرق الُمستخدمة من قبل الفلسطينيين.. 4

الســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة علــى جميــع المعابــر البريــة والموانــئ البحريــة والجويــة التــي . 5
تربــط األراضــي الفلســطينية بالعالــم الخارجي.

ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الشريكة.. 6

عــدم القــدرة علــى تمويــل المشــاريع الســيادية ومشــاريع البنيــة التحتيــة و تذبــذب التمويــل . 7
و عــدم وجــود موازنــات خاصــة بصيانــة الطــرق بشــكل ســنوي.

أمــا بخصــوص األهــداف االســتراتيجية لقطــاع النقــل والمواصــالت، فقــد ورد فــي الخطــة 
القطاعيــة عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

قطاع نقل ومواصالت محوكم وفق المعايير.. 1

تطوير البنى التحتية للنقل الطرقي الداخلي.. 2

تعزيز السالمة على الطرق لمستخدمي الطريق. 3
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ونظــرًا للــدور الرئيســي و الفاعــل الــذي تلعبــه وزارة االشــغال العامــة واالســكان فــي قطــاع 
الطــرق و التــي تعتبــر العنصــر الوحيــد للنقــل فــي فلســطين و الــذي بــدوره يحقــق التواصــل 
الجغرافــي بيــن مختلــف المناطــق و يعمــل علــى تعزيــز اإلقتصــاد و الســياحة و الزراعــة و 
الصناعــة و النواحــي اإلجتماعيــة، وذلــك مــن خــالل دورهــا فــي عمليــة التخطيــط لإلرتقــاء 
بشــبكة الطــرق علــى مســتوى الوطــن، ومتابعــة إقــرار القوانيــن و األنظمــة التــي تنظــم العمــل 
فــي هــذا القطــاع و توفيــر شــبكات الطــرق وفــق المعاييــر الدوليــة  مــن خــالل دورهــا الفاعــل 
فــي تصميــم و تنفيــذ مشــاريع الطــرق الرئيســية و اإلقليميــة و تنفيــذ أعمــال الصيانــة لهــذه 
الطــرق، وكل ذلــك يســهم فــي تحقيــق الخطــط القطاعيــة و عبــر القطاعيــة التــي أقرتهــا 
الحكومــة مــع الــوزارات المختلفــة و المســاهمة بشــكل كبيــر فــي توجهــات الحكومــة لتنفيــذ 
برامــج العناقيــد ) الزراعيــة و الســياحية , و غيرهــا ( ، و الــذي يتقاطــع بــدوره مــع الخطــة 
القطاعيــة لــوزارة النقــل والمواصــالت و بمــا ينســجم مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة لتحقيــق 

أهــداف كل قطــاع.

االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لسلطة جودة البيئة 
لقــد تضمنــت خطــة الــوزارة االســتراتيجية المحدثــة 2021–2023 عــددا مــن التدخــالت ترتبــط 
فــي تنفيذهــا مــع اســتراتيجية ســلطة البييئــة وخاصــة فــي قطــاع االنشــاءات كعالقــة عبــر 
قطاعيــة، حيــث أكــدت اســتراتيجية ســلطة البيئــة علــى االلتــزام بالمنتجــات الصديقــة للبيئــة 
وذلــك مــن خــالل وضــع معاييــر وشــروط أثنــاء تنفيــذ المشــاريع ومــن خــالل اجــراءات تقلــل مــن 
انبعــاث الغبــار ومعالجــة المخلفــات والضجيــج ... الــخ. كمــا أكــدت خطــة ســلطة البيئــة علــى 
ضــرورة تطبيــق كــود البنــاء األخضــر وااللتــزام بتنفيــذ مشــاريع البنــاء األخضــر واســتخدام مــواد 
صديقــة للبيئــة، كذلــك أشــارت اســتراتيجية ســلطة البيئــة الــى ضــرورة تشــكيل فريــق لتقييــم 
األثــر البيئــي ووضــع سياســة لتقييــم األثــر البيئــي . ممــا يشــير الــى تطابــق فــي األهــداف 
والغايــات بيــن التدخــالت الــواردة فــي خطــة الــوزارة مــع ســلطة البيئــة بمــا يتعلــق بتطويــر 

قطــاع االنشــاءات فــي فلســطين.

االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
 2022–2020

تتميــز الرؤيــة فــي كونهــا إطــار تشــاركي فعــال يوحــد جهــود جميــع األطــراف ، وتتمثــل الرؤيــة 
فــي »بيئــة فلســطينية نزيهــة ومناهضــة للفســاد وصــوال لمجتمــع فلســطيني خــال مــن 

الفســاد« 

وأكــدت االســتراتيجية ســعي فلســطين لمكافحــة الفســاد، والحــد مــن مظاهــره المختلفــة 
فــي المجتمــع الفلســطيني، ومعالجــة أســبابه، والوقايــة منــه، وتفعيــل الثقافــة المجتمعيــة 
الرافضــة لــه، وذلــك بالشــراكة بيــن المؤسســات الوطنيــة الرســمية والمجتمعيــة والتعــاون 
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مــع المجتمــع الدولــي، مــن خــالل وضــع سياســات وطنيــة واجــراءات وقائيــة ورقابيــة جديــدة، 
ومالحقــة ومحاســبة فاعلــة تحقــق الــردع العــام للفســاد بكافــة أشــكاله وتمنــع االفــالت مــن 

العقــاب.

للنتائــج  عــام  اطــار  الناظمــة  والسياســات  التغييــر  مســارات  فــي  االســتراتيجية  وحــددت 
والتدخــالت عبــر القطاعيــة وذلــك مــن خــالل مســارين أساســيين االول منهــا  » مجتمــع 
ــة رافضــة للفســاد« مــن خــالل مجموعــة مــن السياســات  ــم وثقافــة مجتمعي متماســك بقي
ذات العالقــة بالمحــور وضمــن اســتراتيجية »رزمــة مــن التدابيــر الوقائيــة« ، و« تعزيــز المشــاركة 
عمــل  »تضميــن  علــى  ينــص  والــذي   )3( البنــد  السياســات  تضمنــت  حيــث  المجتمعيــة« 
المؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مختلــف 
القطاعــات ألنشــطة وتدخــالت وأهــداف لهــا عالقــة فــي تعزيــز منظومــة النزاهــة ومكافحــة 
ــد )8( » اجــراءات  الفســاد فــي القطــاع ذات العالقــة«، وأيضــا تضمنــت السياســات فــي البن
وتدابيــر وقائيــة يتــم توظيفهــا فــي المؤسســات التــي تديــر شــأن عــام لتحصيــن الموظفيــن مــن 

الوقــوع فــي شــبهات فســاد«.

    وفــي هــذا االطــار فقــد تضمنــت الخطــة االســتراتيجية لــوزارة األشــغال العامــة واالســكان 
2021–2023 عــددا مــن التدخــالت ذات العالقــة بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنية عبر القطاعية 
لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ، وبــرز ذلــك جليــا فــي األهــداف االســتراتيجية الخمســة 

للــوزارة وبشــكل رئيــس فــي قطــاع التطويــر المؤسســي وقطــاع االنشــاءات.
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األطراف أصحاب العالقة
كخطــوة أساســية مــن خطــوات إعــداد الخطــة االســتراتيجية، تــم العمــل مــع وزارة األشــغال 
المختلفــة  القطاعــات  العالقــة ضمــن  أصحــاب  األطــراف  تحديــد  علــى  العامــة واإلســكان 

ــي: ــة بمــا يل المتمثل

المؤسسات الحكومية
تتمثــل طبيعــة عالقــة الــوزارة مــع المؤسســات الحكوميــة فــي كونهــا جهــات شــريكة فــي 
الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا للمواطنيــن وللمؤسســات الفرعيــة التــي تأتــي تحــت مظلــة 
هــذه المؤسســات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى أن الــوزارة قــد نفــذت مشــاريع بنــاء مقــرات 

لبعــض المؤسســات الحكوميــة.

الهيئات الحكومية
تعتبــر الهيئــات الحكوميــة جهــات شــريكة للــوزارة فــي رســم السياســات وتنظيــم قطاعــات 

ــات. ــك الهيئ ــوزارة لتل ــم بعــض مــن خدمــات ال ــى تقدي ــوزارة المختلفــة، باإلضافــة إل عمــل ال
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االتحادات والجمعيات والنقابات
الخدمــات  تقديــم  فــي  والنقابــات  والجمعيــات  االتحــادات  لمعظــم  شــريكًا  الــوزارة  تعتبــر 

المؤسســات. هــذه  لبعــض  المظلــة  الــوزارة  كــون  إلــى  باإلضافــة  للمواطنيــن، 

القطاع الخاص
تعتبــر مؤسســات القطــاع الخــاص شــريكًا فــي تقديــم الخدمــات ومســتفيدًا من تلــك الخدمات 
فــي الوقــت نفســه خاصــة تلــك الخدمــات المتعلقــة بالمشــاريع المنفــذة فــي القطاعــات 

المختلفــة.

معاهد األبحاث والجامعات
تعتبــر هــذه المؤسســات شــريكة فــي رســم السياســات وإعــداد الدراســات الخاصــة بالقطاعــات 

التــي تعمــل فيهــا الــوزارة.

مؤسسات المجتمع المحلي
تعتبــر هــذه المؤسســات جهــة مســتفيدة مــن الخدمــات المقدمــة مــن الــوزارة فــي القطاعــات 

المختلفة.

الجهات المانحة
تعتبــر الجهــات المانحــة شــريك للــوزارة مــن خــالل تقديــم المنــح والتمويــل والمســاعدة الفنيــة 

والدراســات فــي القطاعــات المختلفــة التــي تعمــل بهــا الــوزارة.
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يقدم الملحق رقم 3 مزيدًا من التفاصيل حول األطراف أصحاب العالقة ضمن القطاعات المختلفة. 

وفــي نشــاط الحــق، تــم العمــل مــع فريــق التخطيــط االســتراتيجي علــى تحديــد األطــراف 
أصحــاب العالقــة األكثــر أهميــة، وذلــك بهــدف إجــراء مقابــالت مــع تلــك األطــراف للوصــول 
لفهــم أعمــق حــول عالقتهــا بالــوزارة وتقييمهــا لعمــل الــوزارة وخدماتهــا، وقد كانــت األطراف 

أصحــاب العالقــة األكثــر أهميــة كمــا هــو مبيــن فــي الرســم أدنــاه.

وبنــاء عليــه، تــم العمــل علــى تصميــم نمــوذج لمقابلــة األطــراف أصحــاب العالقــة األكثــر 
أهميــة، حيــث تضمــن هــذا النمــوذج تقييــم المحــاور التاليــة:

العالقة مع الوزارة.. 1

خدمات الوزارة.. 2

موظفو الوزارة.. 3

جوانــب أخــرى مثــل؛ إجــراءات العمــل، ووســائل االتصال مــع الوزارة وموظفيهــا، والتحديات . 4
االقتراحــات  إلــى  باإلضافــة  الــوزارة،  مــع  عالقتهــا  فــي  األطــراف  تلــك  تواجــه  التــي 

والمالحظــات التــي تهــدف إلــى تحســين أداء الــوزارة.
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يقدم الملحق رقم 4 نموذج مقابالت األطراف أصحاب العالقة األكثر أهمية.

 23( المقابــالت  تلــك  أهــم مخرجــات  للمقابلــة، كانــت  الرئيســية  المحــاور  إلــى  وباالســتناد 
مقابلــة( علــى النحــو التالــي:

العالقة مع الوزارة	 
تبيــن الرســوم البيانيــة أدنــاه أن مــا نســبته 39 % مــن األطــراف أصحــاب العالقــة الذيــن تمــت 
مقابلتهــم هــم شــركاء فقــط فــي المشــاريع التــي تعمــل عليهــا الــوزارة، ومــا نســبته 39 % هــم 
مســتفيدون مــن تلــك المشــاريع و 22 % هــم شــركاء ومســتفيدون أيضــًا مــن خدمــات الــوزارة. 

كمــا قامــت الــوزارة بالعمــل مــع مــا نســبته 74 % منهــم خــالل العــام 2019.

وفيمــا يتعلــق بتقييــم تلــك الجهــات للعالقــة مــع الــوزارة والتواصــل معهــا، نجــد أن مــا نســبته 
91 % منهــم يقيمــون العالقــة مــع الــوزارة بشــكل عــام مــا بيــن جيــدة وجيــدة جــدًا، و91 % 
منهــم يــرون أن آليــات االتصــال والتواصــل مــع الــوزارة جيــدة إلــى جيــدة جــدًا كمــا هــو مبيــن 

فــي الرســوم البيانيــة أدنــاه.
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خدمات الوزارة	 
كمــا هــو مبيــن فــي الرســوم البيانيــة أدنــاه، مــا نســبته 83 % مــن األطــراف أصحــاب العالقــة 
يقيمــون خدمــات الــوزارة بشــكل عــام مــا بيــن جيــدة وجيــدة جــدًا، بينمــا مــا نســبته 13 % 
يقيمونهــا بالضعيفــة. وفيمــا يتعلــق بإجــراءات تقديــم الــوزارة لخدماتهــا، مــا نســبته 87 % مــن 

تلــك الجهــات قــد أبــدت موافقتهــا علــى أن تلــك اإلجــراءات ســهلة وواضحــة.

موظفو الوزارة	 
مــا نســبته 96 % مــن األطــراف أصحــاب العالقــة كان رضاهــم عــن موظفــي الــوزارة بشــكل عــام 
مــا بيــن جيــد إلــى جيــد جــدًا، والنســبة المتبقيــة كان رضاهــا متوســط. وفيمــا يتعلــق بتعامــل 
يتعاملــون معهــم  الــوزارة  أن موظفــي  علــى  موافقتهــم  األطــراف  مــن  الموظفيــن91 % 
بلطــف ومهنيــة  فيمــا أبــدى 9 % اعتراضهــم وعــدم رضاهــم كمــا هــو مبيــن فــي الرســوم 

ــاه. البيانيــة أدن
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إجراءات العمل	 
توضــح الرســوم البيانيــة أدنــاه أن مــا نســبته 91 % مــن األطــراف أصحــاب العالقــة يــرون أن 
إجــراءات العمــل الخاصــة بالــوزارة واضحــة، بينمــا تعــارض النســبة المتبقيــة ذلــك. وكذلــك األمــر 

بالنســبة إلجــراءات عمــل الــوزارة  مــن حيــث البســاطة وعــدم التعقيــد.

وسائل االتصال	 
الــوزارة  يــرون أن وســائل االتصــال مــع  العالقــة  91 % مــن األطــراف أصحــاب   مــا نســبته 
وموظفيهــا متاحــة فــي أي وقــت ومــن الســهل التواصــل معهــم كمــا هــو مبيــن فــي الرســم 

البيانــي أدنــاه.
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وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول مقابــالت األطــراف أصحــاب العالقــة، ولتفاصيــل أكثــر حــول 
التحديــات واالقتراحــات والتوصيــات التــي تــم طرحهــا مــن قبلهــم فيمــا يتعلــق بعالقتهــم مــع 

وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، الرجــاء االطــالع علــى الملحــق رقــم 5.





القسم الرابع
استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة 
السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة
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استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف 
التنمية المستدامة

الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة السياسات 
الوطنية ذو العالقة

هدف التنمية 
المستدامة ذو 

العالقة

الغاية

الهدف 
األول

تعزيز 
مأسسة 

عمل وزارة 
األشغال 
العامة 

واإلسكان

تطوير استراتيجية تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين على المستويات 

المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء 
وبالتركيز على المناطق المهمشة ال 

سيما في المناطق المهمشة والمهددة 
من االحتالل.

تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما 
يشمل الحق في الوصول للمعلومات.

تعزيز اإلدارة العامة المرتكزة على النتائج 
واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط 

بالموازنة والتحول لموازنة البرامج.

إصالح المؤسسات العامة وإعادة 
هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم 

الخدمات.

الهدف رقم )5(: 
تحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين كل 

النساء والفتيات.

الهدف رقم )16(: 
التشجيع على إقامة 

مجتمعات مسالمة ال 
ُيهمش فيها أحد من 
أجل تحقيق التنمية 
المستدامة، وإتاحة 

إمكانية وصول الجميع 
الى العدالة، وبناء 
مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على 

جميع المستويات.

5–5 كفالة مشاركة 
المرأة مشاركة كاملة 

وفعالة وتكافؤ الفرص 
المتاحة للقيادة على قدم 
المساواة مع الرجل على 

جميع مستويات صنع 
القرار في الحياة السياسية 

واالقتصادية والعامة.

16–6 إنشاء مؤسسات 
فعالة وشفافة وخاضعة 

للمساءلة على جميع 
المستويات.

الهدف 
الثاني

توفير شبكة 
طرق آمنه و 
فعالة تلبي 
احتياجات 
المواطنين.

 ادارة عمليات الصيانة المستمرة 
لشبكات الطرق.

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الحيوية الالزمة لالقتصاد )ال سيما 
المطار والميناء، المناطق الصناعية، 

وشبكات الطرق وشبكات المواصالت 
والمياه والكهرباء واالتصاالت(.

ربط التجمعات السكانية بشبكات الطرق.

شق الطرق الزراعية.

الهدف رقم)9(: إقامة 
بنى تحتية قادرة على 

الصمود، وتحفيز 
التصنيع الشامل 

للجميع والمستدام، 
وتشجيع االبتكار

9–1 إقامة بنى تحتية 
جيدة النوعية وموثوقة 
ومستدامة وقادرة على 

الصمود بما في ذلك 
البنى التحتية اإلقليمية 
والعابرة للحدود،لدعم 

التنمية االقتصادية ورفاه 
االنسان،مع التركيز على 

تيسير ُسبل استفادة الجميع 
منها بتكلفة ميسورة وعلى 

قدم المساواة.

القسم الرابع
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الجدول أ: األهداف االستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة السياسات 
الوطنية ذو العالقة

هدف التنمية 
المستدامة ذو 

العالقة

الغاية

الهدف 
الثالث

دعم وتطوير 
وتنظيم قطاع 

اإلسكان 
لتمكين كافة 
المواطنين 

من الحصول 
على سكن 

مالئم وميسر 
ومستدام

تنفيذ خطة إعادة اإلعمار والبناء 
للمحافظات الجنوبية

تعزيز مبادئ الحكم الرشيد للجمعيات 
التعاونية وتمكينها وتوسيع قاعدتها 

وتطويرها.

توفير اإلسكانالمالئم والميسر 
والمستدام.

تطوير استخدامات البناء األخضر في 
قطاع اإلسكان والمباني العامةوالخاصة 

والمرافق.

الهدف رقم )11(:جعل 
المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع 

وآمنة وقادرة على 
الصمود ومستدامة

11–1 ضمان حصول الجميع 
على مساكن وخدمات 
أساسية مالئمة وآمنة 

وميسورة التكلفة، ورفع 
مستوى األحياء الفقيرة، 

بحلول عام 2030

الهدف 
الرابع

توفير وتطوير 
المقرات 

الحكومية 
والمرافق 

العامة 
المالئمة 
والمناسبة

إنشاء وإدارة المباني والمرافق العامة مع 
مراعاه النوع االجتماعي.

الهدف رقم )9(: 
إقامة بنى تحتية قادره 
على الصمود وتحفيز 

التصنيع الشامل 
للجميع وتشجيع 

االبتكار.

9–1 إقامة بنى تحتية جيدة 
النوعية وموثوقة ومستدامة 

وقادرة على الصمود ،بما 
في ذلك البنى التحتية 

اإلقليمية والعابرة للحدود 
لدعم التنمية االقتصادية 
ورفاه اإلنسان مع التركيز 
على تيسير سبل استفادة 

الجميع منها بتكلفة ميسورة 
وعلى قدم المساواة.

الهدف 
الخامس

دعم وتطوير 
وتنظيم قطاع 

اإلنشاءات 
للمساهمة 
في دعم 
االقتصاد 
الوطني

إعادة بناء قاعدة اإلنتاجيه لالقتصاد 
الفلسطيني وتطويرها بالتركيز على 

العناقيد الصناعية.

تنظيم وتمكين قطاع المقاوالت وتطوير 
القطاع الهندسي.

دعم المنتج الوطني وحمايته وزيادة 
قدرته التنافسية

الهدف رقم )9(:إقامة 
بنى تحتية قادرة على 

الصمود، وتحفيز 
التصنيع الشامل 

للجميع والمستدام، 
وتشجيع االبتكار.

9–1 إقامة بنى تحتية جيدة 
النوعية )جودة المشاريع 

االنشائية( وموثوقة 
ومستدامة وقادرة على 

الصمود.

9–4 تحسين البنى التحتية 
وتحديث الصناعات( فيما 

يتعلق بالصناعات االنشائية( 
من أجل تحقيق استدامتها.

9–5 تعزيز البحث العلمي و 
تحسين القدرات التكنولوجية 

في القطاعات الصناعية (
فيما يتعلق بالصناعات 

االنشائية(.
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ستراتيجية

ف اال
ب: جدول نتائج األهدا

الجدول 
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كم/1000 ن
سية

ق الرئي
طر

ال

اعتماد قانون 
ق 

طر
ق ال

صندو
والبدء بإعداد 

ظامين 
سودة ن

م
ظمة 

من األن

صادقة 
 الم

ظامين 
ى الن

عل
والبدء بإعداد 

سودة قانون 
م

ق 
طر

ق ال
صندو

ق 
طر

قانون 
معتمد من 

س والبدء 
الرئي

سودة 
بإعداد م

ظامين 
ن

ق 
طر

قانون 
ق عليه 

صاد
م

س 
من مجل
الوزراء

شغال العامة 
وزارة األ

سكان  
واإل

ظمة مقره
ق معتمد وأن

طر
قانون 

طاع 
ظم ق

ث ين
ي محد

طار قانون
إ

ق
طر

ال
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ستراتيجية

ف اال
ب: جدول نتائج األهدا

الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021
3700 كم

3700 كم
3700 كم

3700 كم
شغال العامة 

وزارة األ
سكان  

واإل
ي تم 

ق الت
طر

شبكة ال
ت من 

عدد الكيلومترا
ث بياناتها

سحها وتحدي
م

ت محددة منبثقة عن قاعدة 
أولويا

ق 
طر

شبكة 
ت موحدة ومحدثة ل

بيانا
طين

س
ي فل

شغال ف
األ

ي:
ي: : لألعوام )2021–2023( كالآلت

ف المال
سق

الموازنة/ ال
2021)15914.97(2022،)36402.91(،2023)31566.71( / االرقام 

ف
باالال

طنين من 
سكان لتمكين كافة الموا

طاع اال
ظيم ق

طوير وتن
ث: دعم وت

ي الثال
ستراتيج

ف اإل
الهد

ستدام
سر وم

سكن مالئم ومي
ى 

صول عل
الح

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع

2019

صادر 
م

ت 
المعلوما

ق
والتحق

شر
المؤ

النتائج 

2023
2022

2021

%
 100

%
 90

%
 80

%
 70.7

شغال 
وزارة األ

العامة 
سكان

واإل

ي يتم إعادة 
سكنية المهدومة الت

ت ال
سبة الوحدا

ن
بنائها

ي 
ضررة ف

ساكن المت
اعمار الم

ت الجنوبية
ظا

المحاف

%
 100

%
 90

%
 75

%
 64

شغال 
وزارة األ

العامة 
سكان

واإل

صالحها
ي يتم إ

ضررة الت
سكنية المت

ت ال
سبة الوحدا

ن

30
30

30
38

شغال 
وزارة األ

العامة 
سكان

واإل

ت 
ظا

المحاف
شمالية

ال
ي يتم إعادة 

عدد المنازل الت
شة 

سر المهم
صيانتها لأل

بناؤها و
سنويًا

ضعيفة 
وال

سر
ي مالئم لأل

صح
سكن 

م

ي 
ط و المتدن

س
ت الدخل المتو

 ذا

1,000
1,000

1,000
1,555

ت 
ظا

المحاف
الجنوبية
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ستراتيجية

ف اال
ب: جدول نتائج األهدا

الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021
100

100
100

230
شغال 

وزارة األ
العامة 

سكان
واإل

شاؤها 
ي يتم إن

سرة( الت
سكنية )المي

ت ال
عدد الوحدا

ت الجنوبية
ظا

ي المحاف
ف

%
 7.0

%
 7.0

%
 7.2

 %
 7.4

)2018(
صاء

اإلح
سكن 

ساكن كثافة ال
ي م

سكن ف
ي ت

سر الت
سبة األ

ن
فيها 3 أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة

%
 14

5.%
 13

%
 13.3

 %
 13

)2018(
طة النقد

سل
ف 

صار
ك والم

ض المقدمة من البنو
سبة القرو

ن
ي 

سكان من إجمال
ض اإل

طين لغر
س

ي فل
العاملة ف

ض المقدمة
القرو

500
تحديد المواقع 
شراكة

شاريع ال
لم

طار 
اعداد اال

شراكة
ي لل

القانون
0

شغال 
وزارة األ

العامة 
سكان

واإل

ص.
طاع الخا

شراكة مع الق
ي لل

طار القانون
اال

طاع 
شراكة مع الق

ظام لل
وجود ن

سكان
طاع اال

ي ق
ص ف

الخا

طاع 
شراكة مع الق

شاريع ال
تحديد مواقع لتنفيذ م

ص.
الخا

شراكة 
ي يتم تنفيذها بال

سكنية الت
ت ال

عدد الوحدا
ص.

طاعين العام والخا
ما بين الق
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ستراتيجية

ف اال
ب: جدول نتائج األهدا

الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021
5

5
6

1
شغال 

وزارة األ
العامة 

سكان
واإل

ق 
ش

ي يتم 
سكانية التعاونية الت

ت اإل
عدد الجمعيا

سنويًا
ق لها/ 

طر
وتعبيد ال

سكانية 
ت اال

ق مالئمة للجمعيا
طر

التعاونية

ت التنفيذ 
ضع اليا

و
ق

صندو
لعمل ال

اعتماد القانون
ض القانون 

عر
س 

ى مجل
عل

الوزراء

صياغة 
القانون

شغال 
وزارة األ

العامة 
سكان

واإل

سر
سكان المي

ق اال
صندو

اعتمادد قانون 
سر

سكان المي
ق اال

صندو
شاء 

ان

ط 
ط

% من مخ
 80

سكان
اال

ط 
ط

% من مخ
 50

سكان
اال

ط 
شرو

ضع 
و

المرجعية 
ي 

ي الذ
شار

ست
لال

سيقوم باعداد 
ط 

ط
المخ

0
شغال 

وزارة األ
العامة 

سكان
واإل

ي العام 
سكان

ط اال
ط

سبة انجاز المخ
ن

ظيم 
ي عام لتن

سكان
ط ا

ط
مخ

سكان
طاع اال

طوير ق
وت
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ق 
ت الحكومية والمراف

طوير المقرا
ي الرابع : توفير وت

ستراتيج
ف اال

الهد
سبة

الئمة والمنا
العامة الم

شيقل
ي 61,308,450 مليون 

ي لألعوام )2021–2023( ه
ف المال

سق
الموازنة/ال

)2023/21,63	,630()2022/20,14	,470( )2021/19,	27,3	0(

نتائج
شر

مؤ
ت

صدر المعلوما
م

ق
والتحق

س
سا

ط أ
خ

ف
ستهدا

ا

2019
2021

2022
2023

شريعية موفرة 
ظيمية وت

بيئة تن
ظم 

طاع عام ومن
إلدارة  ق

ي 
شاملة للمبان

موحدة و
ي 

ق العامة ف
الحكومية والمراف

طين.
س

فل

شاملة لكافة 
ت 

شاء قاعدة بيانا
ي إن

سبة اإلنجاز ف
ن

ق العامة
ي الحكومية والمراف

المبان
شغال العامة 

وزارة األ
سكان

واإل
%

سبة 30 
ن

%
 100

–––
–––

صة 
ت العامة والخا

صفا
ي إعداد الموا

سبة اإلنجاز ف
ن

ق العامة
ي الحكومية والمراف

والمعتمدة للمبان
شغال العامة 

وزارة األ
سكان

واإل
%

 03
%

 100
–––

–––

ي 
صيانة المبان

ظام إدارة و
ي إعداد ن

سبة اإلنجاز ف
ن

ق العامة
الحكومية والمراف

شغال العامة 
وزارة األ

سكان
واإل

%
 0

%
 25

%
 85

%
 100

ي 
ق عامة تلب

ي ومراف
مبان

ت و متوافقة مع 
اإلحتياجا

المعايير.

ي 
ق العامة الت

ي الحكومية والمراف
عدد المبان

ت الفعلية والموائمة للنوع 
ي االحتياجا

تلب
شاء(

صميم أو إن
ي)ت

االجتماع

شغال العامة 
وزارة األ

سكان
واإل

42
40

40
40

ق العامة الجديدة 
ي الحكومية والمراف

عدد المبان
شاؤها

ي تم ان
والت

شغال العامة 
وزارة األ

سكان
واإل

7
10

13
15

صيانتها 
ي تم 

ي الحكومية المنفذة والت
عدد المبان

ساحتها
أو زيادة م

شغال العامة 
وزارة األ

سكان
واإل

10
15

20
25

ستراتيجية
ف اال

ب: جدول نتائج األهدا
الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021
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ي: 2021)470.44(، 2022 
ف المال

سق
الموازنة/ ال

ف
)484.56(،2023 )499.09( / االرقام باألل

ي
طن

صاد الو
ي دعم االقت

ساهمة ف
ت للم

شاءا
طاع االن

طوير ق
س: دعم وت

ي الخام
ستراتيج

ف اإل
الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع

2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021

3
2

2
–

شغال العامة 
وزارة اال

سكان
واال

سين
نقابة المهند

ت 
ظمة والتعليما

عدد القوانين واألن
المعتمدة

طاع 
ظم لق

ي داعم و من
طار قانون

 إ
ت

شاءا
االن

–
%

  100
%

  80
%

  20
شغال العامة 

وزارة اال
سكان

واال
شائية معتمد

شاريع االن
ط جودة الم

ضب
دليل 

شائية كفؤ وفعال
ت إن

صناعا
طاع 

ق

–
–

%
  100

%
  25

شغال العامة 
وزارة اال

سكان
واال

ي
طن

صاد الو
وزارة االقت

ت و 
صفا

سة الموا
س

مؤ
س

المقايي

صانع المنتجة 
ى الم

آلية معتمدة للرقابة عل
ت

سفل
طون و اال

للبا

–
–

%
  100

%
  50

شغال العامة 
وزارة اال

سكان
واال

ي 
ي معيار

شائية محّكم مركز
مختبر مواد ان

و معتمد

1
1

2
–

شغال العامة 
وزارة اال

سكان
واال

طاع 
ث المتعلقة بق

ت و االبحا
سا

 عدد الدرا
ت

شاءا
االن

ستراتيجية
ف اال

ب: جدول نتائج األهدا
الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021
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ستراتيجية

ف اال
ب: جدول نتائج األهدا

الجدول 

ألعوام )2021–2023(
ي ل

ف المال
سق

ي: ال
ف المال

سق
الموازنة/ ال

)2023/10,225.78(،)2022/9,927.58(،)2021/9,638.43(
سكان

شغال العامة واأل
سة عمل وزارة األ

س
ي األول: تعزيز مأ

ستراتيج
ف اال

الهد

ف
ستهدا

اال
ت 

ط البيانا
خ

ي 
المرجع
2019

ت 
صادر المعلوما

م
ق

والتحق
شر

المؤ
النتائج 

2023
2022

2021

800
766

732
700

ي
طن

صاد الو
وزارة االقت

ي
صاء المركز

االح

ت 
صناعا

ي ال
ت العاملة ف

شآ
عدد المن

شائية
اإلن

ت داعم و معزز للمنتج 
شاءا

طاع اإلن
ق

ي
المحل

%
  18.0

%
  17.8

%
  17.6

%
 17.4

وزارة العمل

ي
صاء المركز

االح

ت من 
شاءا

طاع اإلن
ي ق

سبة العمالة ف
ن

مجموع العاملين

%
  7.5

%
 6.5

%
  6.0

%
   5.7

ي
طن

صاد الو
وزارة االقت

ي
صاء المركز

االح

ي الناتج 
ت ف

شاءا
طاع اإلن

ساهمة ق
سبة م

 ن
ي

ي اإلجمال
المحل
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الجدول ج: برامج الموازنة
الغــرض مــن هــذا الجــدول هــو عــرض لبرامــج الموازنــة المندرجــة تحــت كل هــدف اســتراتيجي 

مــن أجــل تحقيــق نتائــج األهــداف االســتراتيجية.  

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي األول : مأسسة عمل وزارة األشغال العامة واإلسكان

البرنامج 1810
االداري

أنظمة إدارية فعالة وذات 
شفافية ومساءلة وحديثة تعمل 

بحلول 2022

إدارة الوزارة تعمل 
وفقًا لإلجراءات 

المتبعة والمعمول 
بها خالل األعوام 

2023–2021

برامج تطويرية 
ونشرات وأدلة 
إجراءات وخطط 
وأنظمة إدارية 

ومالية

وزارة األشغال 
العامة 

واإلسكان 

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

البرنامج 1810
اإلداري

____
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رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي الثاني : توفير شبكة طرق آمنه و فعالة تلبي احتياجات المواطنين

البنية 1809
التحتية 
لشبكة 

الطرق على 
مستوى 

الوطن

صيانة 9  % من شبكة الطرق 
وتحسين عدد من مقاطع الطرق 
التي تعتبر خطره ورفع مستوى 

السالمة المرورية فيها 

– تحسين الطرق ورفع 
مستوى السالمة 

عليها من خالل صيانة 
جزء من شبكة الطرق 
وكذلك في المواقع 

والمقاطع الخطرة.

تعزيز السالمة 
على الطرق 
لمستخدمي 

الطريق.

وزارة األشغال 
العامة و 
اإلسكان 

البنية 1809
التحتية 
لشبكة 

الطرق على 
مستوى 

الوطن

توفير شبكة طرق آمنة متطورة 
فعالة داعمة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية وقادرة على تلبية 

حاجة هذا القطاع من خالل إعادة 
إنشاء وتأهيل 5 % من شبكة 

الطرق التابعة للوزارة وزيادة طول 
شبكة الطرق بنسبة 0.13  % 

بحلول عام 2220.

تحسين قدرة الوزارة على 
االستجابة لحاالت الطوارئ و 

األعمال الروتينية لتغطية 300 
يوم عمل ، وتنظيم قطاع الطرق 

من خالل إيجاد التشريعات 
والقوانين واألنظمة والتنسيق مع 
المؤسسات و الوزارات و الشركات 

العاملة في قطاع البنية التحتية،

–توفير بنية تحتية آمنه 
تحقق التواصل وتدعم 
القطاعات المختلفة 
من خالل إنشاء طرق 
جديدة وإعادة إنشاء 
جزء من شبكة الطرق 

التابعة للوزارة

تطوير البنى 
التحتية للنقل 

الطرقي الداخلي.

وزارة األشغال 
العامة و 
اإلسكان
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رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

 توفير بيانات شاملة موثوقة 
محدثة عن شبكة الطرق و رفع 

قدرة الوزارة على االستجابة 
لحاالت الطوارئ و تنفيذ االعمال 

الروتينية و شق طرق جديدة 
تخدم التجمعات السكنية.

– توفير معلومات 
سنوية محدثة لشبكة 
الطرق لتسهيل اتخاذ 
القرارات والتخطيط 

لشبكة الطرق الوطنية

– تحسين قدرة الوزارة 
على االستجابة لحاالت 
الطوارئ وتنفيذ أعمال 
الصيانة الروتينية بواقع 
300 يوم عمل خالل 

العام.

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

دعم 1510
الهيئات 
المحلية

– تعزيز صمود _
المواطنين وتثبيتهم 
في أراضي المناطق 
الريفية والمناطق ج.

– تعزيز مفهوم التنمية 
المستدامة.

–تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين 
في الهيئات المحلية.

وزارة الحكم 
المحلي

تطوير 1511
البيئة 

العمرانية 
وإدارة 
موارد 

األراضي 
المحلية

استكمال تطوير نظام _ 
GIS

تخطيط 2209
وتصميم 
وتنفيذ 
صيانة 
الطرق

تطوير شبكات الطرق _
وصيانتها.

وزارة النقل 
والمواصالت
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رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي الثالث: دعم وتطوير وتنظيم قطاع اإلسكان لتمكين كافة المواطنين من الحصول على 
سكن مالئم وميسر ومستدام

تطوير و 1806
تنظيم 
قطاع 
االسكان

اعادة اعمار المساكن في 
المحافظات الجنوبية

تنفيذ خطة اعادة 
اإلعمار والبناء 

للمحافظات الجنوبية ) 
موازنه + دول مانحه(

االستمرار في 
اعادة بناء 

واصالح المساكن 
المهدمة 

والمتضررة جراء 
االحتالل

وزارة األشغال 
العامة و 
اإلسكان

سكن آمن ومالئم ومستدام  
للمواطنين الفلسطينيين من خالل 

المشاريع االسكانية الميسرة 

تأهيل منازل لألسر 
المهمشة والضعيفة 
مع اعطاء األولوية 
لألسر التي ترأسها 

امرأه

تأهيل منازل 
االسر المهمشة  
والضعيفة لعدد 

30 أسرة في 
المحافظات 

الشمالية 

تأهيل منازل 
لألسر المهمشة 
والضعيفة لعدد 
1000أسرة في 

المحافظات 
الجنوبية

انشاء مساكن 
اقتصاديه لألسر 
متوسطة الدخل 
مع مراعاة النوع 

االجتماعي

االستمرار في 
انشاء مساكن 
ميسره في 
المحافظات 

الجنوبية

إعداد 
المخططات 
األوليه لـــ 4 

مواقع سكنيه 
في منطقة 

األغوار

تحديد مواقع 
سكنيه في 
المحافظات 

الشمالية القدس 
ونابلس وقلقيليه 
وجنين وطولكرم 

ورام الله 
وسلفيت



االستراتيجية القطاعية لألشغال العامة واإلسكان88

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

إعداد 
المخططات 

األوليه للمواقع 
السكنيه في 
المحافظات 

الشمالية القدس 
ونابلس وقلقيليه 
وجنين وطولكرم 

ورام الله 
وسلفيت

طرح عطاءات 
التصميم لبناء 
100 وحدة 

سكنية

اعداد دراسات 
وابحاث اجتماعيه 

واقتصاديه 
للمواقع 

اإلسكانية 
المحددة

قوانين ناظمة وفاعلة لقطاع 
االسكان

انجاز اإلطار المكتمل 
إلنشاء صندوق 

اإلسكان والمستجيب 
للنوع اإلجتماعي

صياغة قانون 
صندوق اإلسكان 

واقراره ووضع 
اآلليات التنفيذيه

اطالق برنامج لإلسكان برنامج لإلسكان الميسر
الميسر لتوسيع فرص 
الحصول على سكن 
الئق وميسر بما في 
ذلك االسر المهمشة 
واألسر التي تعيلها 

النساء

انشاء برنامج 
لإلسكان الميسر

اعداد االطار 
التنظيمي 

للعالقة مع 
القطاع الخاص 
لتنفيذ الشراكة

تنفيذ 1000 
وحدة سكنية 
بالشراكة مع 

القطاع الخاص 
في محافظات 

الخليل، بيت لحم، 
اريحا، طوباس، 

رام الله
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رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

بنية تحتية وشبكة طرق آمنة 
للجمعيات اإلسكانيةالتعاونية 
لمساعدة تلك الجمعيات على 

توفير  سكن ميسور التكلفة

توسيع فرص الحصول 
على سكن الئق 

لجمعيات اسكانية 
تعاونية مع مراعاة 

النوع االجتماعي

تمكين 6جمعيات 
اسكانية تعاونية  

من خالل شق 
وتعبيد الطرق 
الداخلية في 

محافظات رام 
الله والخليل 

وجنين وبيت لحم 
والقدس

انجاز االطار المكتمل المخطط االسكاني العام 
للمخطط االسكاني 

العام

اعداد المخطط 
االسكاني العام

لمحة عامة 
سنوية عن قطاع 

اإلسكان

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع

تطوير 1511
البيئة 

العمرانية 
وإدارة 
موارد 

األراضي 
المحلية

–انجاز مخططات _
هيكلية)استعماالت 
األراضي والتصوير 
الجوي للتجمعات 

السكانية.

–المساهمة في وضع 
سياسات عمرانية في 

مجال اإلسكان.

–تطوير البيئة 
العمرانية.

–تطوير العمل 
بالمخطط المكاني 

والتخطيط اإلقليمي.

وزارة الحكم _
المحلي

دعم 1510
الهيئات 
المحلية

–تعزيز صمود _
المواطنين وتثبيتهم 
في أراضي المناطق 
الريفية والمناطق ج.

–تعزيز مفهوم التنمية 
المستدامة .

_
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رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم 
برنامج 

الموازنة 

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنة غايات سياسة برنامج الموازنة 
االستراتيجية 
التي يدعمها 

هدف البرنامج 

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي الرابع : توفير وتطوير المقرات الحكومية والمرافق العامة المالئمة والمناسبة

بناء واعادة 1807
تأهيل 

المرافق 
العامة

دعم مراكز المسؤولية في 
تصميم وتنسيق وإدارة ومراقبة 

الجودة في مشاريع البناء 
والحفاظ على القدرة الحالية على 

االستجابة لجميع طلبات مراكز 
المسؤولية لتحقيق افضل قيمة 

للمال في المشتريات العامة

دعم مراكز المسؤولية 
في تصميم وتنسيق 

وإدارة ومراقبة الجودة 
في 31 مشروع أو أكثر 
من مشاريع البناء في 
عام 2020 بما يشمل 
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان

تنفيذ خطة 
اإلعمار والبناء 
للمحافظات 

الجنوبية

وزارة األشغال 
العامة 

واإلسكان

إنشاء وإدارة 
المباني والمرافق 
العامة مع مراعاه 
النوع االجتماعي

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع
وزارة ––––_

المالية)مبالغ 
غير مقدرة(

–––––_

الهدف االستراتيجي الخامس : دعم وتطوير وتنظيم قطاع اإلنشاءات للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني

البرنامج 1810
االداري 

تم اعتبار 
قطاع 

االنشاءات 
جزء من 
البرنامج 
اإلداري 
لحين 

اعتماد 
برنامج 
له على 
الموازنة 
وبنسبة 
5 % من 
موازنة 
البرنامج 
االداري)

أنظمة إدارية فّعالة و ذات 
شفافية و مساءلة و حديثة تعمل 

بحلول 2022

إدارة الوزارة تعمل 
وفقًا لإلجراءات 

المتبعة و المعمول 
بها خالل االعوام 

2023–2021

برامج تطويرية 
و نشرات و أدلة 
إجراءات و خطط 
و أنظمة إدارية و 

مالية

وزارة األشغال 
العامة و 
اإلسكان

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

____
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جدول: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021–2023   

مالحظات202120222023الجهة

____حكومة 

موازنة المؤسسة 
القائدة  للقطاع

125,739,950.00172,549,190.00138,936,960.00_

موازنة المؤسسات 
الحكومية الشريكة 

في القطاع

118,730,460.00122,292,373.80125,961,145.01_

____الدول المانحة

عبر حساب الموازنة 
الموحد 

____

مشاريع عبر شركاء 
آخرين 

____

مؤسسات األمم 
المتحدة 

____

مؤسسات مجتمع 
مدني محلي 

____

مؤسسات مجتمع 
مدني دولي 

____

____القطاع الخاص

____المجاميع: 





القسم الخامس

المالحق
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القسم الخامس

المالحق






