
2023-2021

وزارة النقل والمواصالت

االستراتيجية القطاعية للنقل والمواصالت 



© جميع الحقوق محفوظة
دولة فلسطين

مكتب رئيس الوزراء/ الخطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023
االستراتيجية القطاعية للنقل والمواصالت – 2021–2023

في حال االقتباس يرجى اإلشارة إلى هذه الوثيقة





جدول المحتويات

6تقديم

9القسم األول: المقدمة

13القسم الثاني: تحليل الواقع

1.214. نبذة عن القطاع

2.2 وصف وتحليل الواقع الحالي للقطاع: تحليل البيئتين الداخلية والخارجية 
للوزارة.

16

3.2.221  تحليل البيئة الداخلية.

4.2.222 تحليل البيئة الخارجية.

3.223 التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع.

31القسم الثالث : رؤية القطاع ورسالة الوزارة قائد القطاع

1.332 رؤية القطاع

1.332 رسالة الوزارة قائد القطاع

434األهداف اإلستراتيجية والنتائج 2021 - 2023 .

5 األهداف اإلستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية 
38المستدامة.

644 برامج الموازنة

751 الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023  

الجداول



21تحليل البيئة الداخلية لقطاع النقل والمواصالت - نقاط القوة والضعف

22تحليل البيئة الخارجية لقطاع النقل والمواصالت -  الفرص والتهديدات.

34نتائج األهداف اإلستراتيجية 2021 - 2023

وأهــداف  الوطنيــة  السياســات  بأجنــدة  وإرتباطهــا  االســتراتيجية  األهــداف 
المســتدامة التنميــة 

38

44برامج الموازنة لألعوام 2021 - 2023.

51الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023



تقديم

ُيعــد قطــاع النقــل المواصــالت أحــد أعمــدة اإلقتصــاد الوطنــي الرئيســية ومســاهمًا رئيســيًا 
فــي نســبة الدخــل اإلجمالــي، فهــو يلعــب دورًا رائــدًا فــي دفــع حركــة اإلقتصــاد وتقديــم 
الخدمــات للقطاعــات اإلنتاجيــة والخدماتيــة، باإلضافــة الــى توفيــر فــرص حقيقيــة لإلســتثمار 

وإيجــاد فــرص للعمــل.

شــهد قطــاع النقــل والمواصــالت الفلســطيني نمــوًا ملحوظــًا منــذ قــدوم الســلطة الوطنيــة 
ــد مــن البرامــج والمشــاريع لإلرتقــاء بهــذا القطــاع ليتناســب  ــذ العدي الفلســطينية، فتــم تنفي
ودوره فــي اإلقتصــاد والتنميــة، وذلــك مــن خــالل اعــداد وتنفيــذ مشــروع المخطط الشــمولي 
علــى  فلســطين  وضــع  مشــروع  فــي  األســاس  حجــر  يعتبــر  والــذي  والمواصــالت  للطــرق 
المســتوى المطلــوب والــذي سيشــتمل علــى سلســلة مــن المراحــل واإلجــراءات والبرامــج 
واألولويــات والمشــاريع المتمثلــة علــى شــبيل المثــال ال الحصــر: شــق الطــرق، وبنــاء الجســور، 
وإنشــاء مطــار فــي الضفــة وإعــادة تأهيــل مطــار ياســر عرفــات، وإنشــاء مينــاء، وتأهيــل مينــاء 
الصياديــن الحالــي، وشــبكة ســكك حديديــة، وإنشــاء الطريــق الرابــط يــن شــطري الوطــن، 

ــع.  ــركاب والبضائ والنقــل البــري لل

كمــا شــهد قطــاع النقــل توســعًا ُمميــزًا فــي تطويــر البنــاء المؤسســي لــوزارات القطــاع، ففــي 
مجــال التشــريعات تــم تطويــر نظــام النقــاط علــى المخالفــات المروريــة، وتــم إقــرار نظــام عمــل 
المركبــات الحكوميــة فــي القطــاع المدنــي ونظــام عمــل المركبــات الحكوميــة فــي قطــاع 
األمــن، وقــرار بقانــون رقــم )3( لعــام 2020 الــذي ُينشــئ فــي الــوزارة وحــدة تســمى »وحــدة 
الرقابــة الميدانيــة والتفتيــش«، يتمتــع موظفوهــا بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فيمــا 
يتعلــق بتنفيــذ مهامهــم وإنجــاز أعمــال وظيفتهــم والمتمثلــة بالكشــف الميدانــي والتفتيــش 
تعديــل  وورش  المواصــالت،  مهــن  ومنشــآت  المركبــات،  وخدمــات  فحــص  مراكــز  علــى 
هيــاكل المركبــات ومحركاتهــا، ومحــالت قطــع الغيــار ومنتجــات المــرور، وتنظيــم محاضــر 
بالمخالفــات المضبوطــة خالفــًا للشــروط الفنيــة والتعليمــات التــي تصدرهــا الــوزارة، وإحالتهــا 
إلــى الجهــات المختصــة، وفحــص المركبــات للتأكــد مــن صالحيــة ســيرها والتزامهــا بالشــروط 
الفنيــة والتعليمــات الصــادرة عــن الــوزارة، واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لحيــن اســتيفاء 
الشــروط الفنيــة والتعليمــات الخاصــة بصالحيــة ســيرها بالتنســيق مــع الشــرطة. علــى أن يحــدد 
موظفوهــا المخولــون صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بقــرار يصــدر عــن الوزيــر لهــذه الغايــة، 
ــون المــرور الســاري بعــد  ــل لقان ــون المــرور والنقــل كبدي ــم إنجــاز مســودة مشــروع قان كمــا ت

اقــراره.



كمــا تــم إعــادة تأهيــل وتطويــر شــبكات النقــل والمواصــالت القائمــة وإســتحداث شــبكات 
وآليــات ربــط جديــدة حيــث تطــورت  شــبكة الطــرق فــي فلســطين خــالل العقــود الماضيــة 
ــا علــى تلبيــة إحتياجــات  بالمقارنــة مــع الطــرق القديمــة بحيــث أصبــح هنــاك نظــام قــادر جزئًي

المجتمــع الفلســطيني مــن إمكانيــة الوصــول والتنقــل. 

ولتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة للمواطنيــن وتعزيــز الشــفافية فــي عمــل الحكومــة، 
خصصت وزارة النقل والمواصالت الرقم المباشــر 150 إلســتقبال الشــكاوى واإلســتعالمات 
مــن الموطنيــن، وأتمتــت اإلجــراءات الفنيــة المتعلقــة بتطبيــق األرشــفة اإللكترونيــة للملفــات 
ــط برنامــج الترخيــص مــع مراكــز الفحــص  ــات النقــل والمواصــالت، وإنجــاز رب فــي كافــة مديري
علــى  والتســهيل  الترخيــص  نظــام  بتطويــر  الخاصــة  اإلجــراءات  ضمــن  وذلــك  الهندســي 
المواطنيــن. إضافــة إلــى ذلــك تــم تركيــب طابعــات الرخــص الممغنطــة فــي كافــة المديريــات  
لطباعــة الرخــص الممغنطــة بــدال مــن الرخــص الورقيــة المعمــول بهــا حاليــا، وتركيــب أجهــزة 
ــى الوقــت المســتغرق  ــر عل ــه أث ــر ممــا ل ــات بســرعة أكب ــة تختــص بطباعــة رخــص المركب حديث
ــات بدعــم مــن  ــذار المبكــر مــن الفيضان ــم الحصــول علــى مشــروع االن إلنجــاز المعامــالت. وت
الحكومــة الفرنســية لتزويــد األرصــاد الجويــة بأجهــزة ومعــدات للرصــد والتنبــؤات، واســتكمال 
مشــروع الخارطــة المطريــة التفاعليــة وســيتم تفعيلــه علــى موقــع األرصــاد الجويــة خــالل 

الموســم القــادم. 

النقــل  وزارة  بــدأت  اإلســرائيلي  الوكيــل  عــن  الفلســطيني  الوكيــل  إلســتقاللية  وتعزيــزًا 
والمواصــالت بتنظيــم إســتيراد المركبــات اعتمــادًا علــى عالقــة الوكيــل بالمنتــج مباشــرة دون 
االرتبــاط بالوكيــل اإلســرائيلي، وتــم رفــع اعمــار الحافــالت والشــاحنات المشــتراة مــن إســرائيل 

بمــا يســاهم فــي تقليــل االعتمــاد علــى الســوق اإلســرائيلي.

ولتطويــر أنمــاط النقــل المتعــدد وتحســين جــودة خدمــات النقــل المقدمــة للمواطنيــن، تــم 
إعــداد اإلطــار اإلســتراتیجي لنظــم النقــل الذكــي فــي فلســطین. وبهــدف تطويــر خدمــات 
النقــل العــام وفــرت وزارة النقــل والمواصــالت مركبــات عموميــة مجهــزة لتســهيل حركــة 
إلــى داخــل  الداخلــي والخارجــي  الســرفيس  نقــل خطــوط  الخاصــة، وتــم  ذوي االحتياجــات 
البلــدة القديمــة فــي الخليــل لبــث الحيــاة فيهــا بالتعــاون مــع بلديــة الخليــل وتوفيــر المواقــف 

المطلوبــة. 

كمــا تــم اإلنضمــام إلتفاقيــة النقــل البــري الدولــي لعــام 1975 »اإلتفاقيــة الجمركيــة بشــأن 
النقــل الدولــي للبضائــع بموجــب بطاقــة النقــل البــري الدولــي )TiR( وهــي أول إتفاقيــة دوليــة 
 Convention( تتعلق بالنقل البري تنضم إليها دولة فلســطين، واتفاقية الســير على الطرق
On Road Traffic( وتــم التنســيق مــع وزارة الخارجيــة لالنضمــام الــى اتفاقيــات دوليــة اخــرى 

ذات عالقــة بالنقــل.



وجــراء جائحــة كورونــا التــي ضربــت العالــم بشــكل عــام وفلســطين بشــكل خــاص، تعــرض 
قطــاع النقــل والمواصــالت الفلســطيني إلــى خســائر فادحــة. حيــث اتخــذت فلســطين العديــد 
مــن اإلجــراءات للوقايــة مــن جائحــة كورونــا ومــن ضمنهــا حالــة الطــوارئ التــي اعلنــت بتاريــخ 
5/3/2020، حيــث توقفــت مركبــات النقــل العــام للــركاب مــن التنقــل بيــن المحافظــات وبيــن 
مراكــز المــدن والبلــدات والقــرى التابعــة لهــا، والتــي عــادت لتســمح جزئيــًا أو كليــًا بالحركــة 
منــذ منتصــف أيــار.  كمــا توقفــت األنشــطة المتعلقــة بالنقــل مثــل بيــع قطــع الغيــار، وتأجيــر 

ــات وغيرهــا. ــة وإصــالح المركب ــات، وصيان المركب

إال أن اســتمرار وجود اإلحتالل اإلســرائيلي والســيطرة على الطرق أثر ســلبًا على حرية الحركة 
وتنقــل المواطنيــن كمــا أن القيــود علــى التنّقــل أثــر أيًضــا علــى الوضــع اإلقتصــادي وعلــى 
فــرص التنميــة والتطويــر. كمــا أن ســيطرة االحتــالل علــى المعابــر والممــرات البريــة والمائيــة 
)والتــي تشــكل عامــاًل إســتراتيجيًا مهمــًا لتوطيــد العالقــات: التجاريــة، السياســية، اإلقتصاديــة، 
ــد  ــة وتطبيــق العدي ــة فــي العالــم( حــال دون القــدرة علــى التنظيــم والرقاب وغيرهــا ألي دول
مــن اإلجــراءات التنظيميــة، وذلــك بفعــل السياســات اإلســرائيلية الممنهجــة.  كمــا وتشــكل 
خطــط الضــم اإلســرائيلية تهديــدًا علــى وجــود دولــة فلســطين، وســوف يــؤدي الضــم ألي جــزء 
إضافــي مــن فلســطين المحتلــة إلــى عواقــب وخيمــة. حيــث تتمثــل فكــرة الضــم اإلســرائيلية 

فــي الســيطرة علــى األرض دون أن تكــون مســؤولة بشــكل مباشــر عــن الســكان. 

رغــم كل الصعــاب التــي نواجههــا إال أننــا سنســتمر فــي عملنــا الــدؤوب وجهودنــا الحثيثــة، 
ــز فــي كافــة المشــاريع  ــا الملفــت والممي ــا مــع أشــقاءنا العــرب، وحضورن ُمســتثمرين عالقاتن
النقــل إلعــادة دولــة فلســطين  التــي تعنــى بشــؤون  لــوكاالت اإلتحــاد األوروبــي  التابعــة 

لمكانتهــا، ولتكــون دولــة فلســطين جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــبكة النقــل العربــي والدولــي.

إن وعــي المواطــن وتعاونــه وإلتزامــه الى جانب إهتمام كافة المؤسســات والجهات الشــريكة 
وجميــع العامليــن فــي هــذا القطــاع هــو الجســر الــذي ســنجتاز مــن خاللــه كل المعيقــات، 
لنســتقل جميعــًا العربــة األولــى لقطــار التطــور الســريع فــي زمــن تتالطــم فيــه أمــواج النهضــة 

والعولمــة وصــواًل للرقــي والتقــدم، وحجــز المكانــة التــي نســتحق وتليــق بنــا بيــن األمــم.

نعدكــم باألفضــل دائمــًا، وقناعاتنــا كبيــرة للوصــول إليــه بجهــد وتكاتــف وتعــاون الجميــع 
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد.

عاصم سالم

وزير النقل والمواصالت 



القسم األول

المقدمة
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المقدمة
يعتبــر قطــاع النقــل الفســطيني أحــد أهــم قطاعــات التنميــة األساســية فــي فلســطين، ســيما 
ــة علــى درجــة نمــو  وأن اإلرتقــاء بمســتوى قطــاع النقــل والمواصــالت أحــد المؤشــرات الدال
ومســتوى تطــور التنميــة العمرانيــة والحضريــة، انطالقــًا مــن العالقــة التكامليــة بينهــا وبيــن 
القطاعــات التنمويــة األخــرى خاصــًة إذا مــا ارتبــط ذلــك بوجــود أنظمــة نقــل عصريــة تأخــذ 

ــا واألنظمــة الحديثــة فــي إدارتهــا وتوجيههــا. بالتكنولوجي

لقــد وجهــت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة مجموعــة مــن اإلســتثمارات نحــو قطــاع 
النقــل والمواصــالت، حققــت مــن خاللهــا انجــازات ســاهمت فــي رفــع مســاهمة قطــاع النقــل 
والمواصــالت فــي إجمالــي الناتــج المحلــي الفلســطيني، حيــث تــم تنفيــذ العديــد مــن البرامــج 
والمشــاريع لالرتقــاء بهــذا القطــاع ليتناســب مــع دوره فــي االقتصــاد والتنميــة، وذلــك مــن 
خــالل إعــادة تأهيــل وتطويــر شــبكات النقــل والمواصــالت القائمــة، واســتحداث شــبكات 
وآليــات ربــط جديــدة مثــل إنشــاء وتجهيــز مطــار عرفــات الدولــي بتكلفــة 72.4 مليــون دوالر 
والعمــل علــى إنشــاء مبنــى قريــة الشــحن الجــوى عبــر ســلطة الطيــران المدنــي بتكلفــة تصــل 
إلــى 30 مليــون دوالر، وإنجــاز جميــع الدراســات الضروريــة إلنشــاء المرحلــة األولــى مــن مينــاء 
ــر ســلطة  ــو 2000 عب ــذه فــي يولي غــزة البحــري بقيمــة 77 مليــون دوالر والشــروع فــي تنفي
الموانــئ البحريــة، باإلضافــة إلــى تصميــم الطريــق الرئيــس الرابــط لمــدن وقــرى الضفــة الغربيــة 
مــن جنيــن شــمااًل وحتــى الخليــل جنوبــًا. كذلــك تــم إنشــاء مينــاء الصيــد لخدمــة وســائط اإلبحــار 

المحليــة. 

وتكبــد قطــاع النقــل والمواصــالت خســائرًا فادحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة تقــدر بمالييــن 
نتيجــة الممارســات اإلســرائيلية علــى الشــعب الفلســطيني واقتصــاده   الــدوالرات وذلــك 
الوطنــي منــذ 29/9/2000  وحتــى تاريخــه، ومنهــا  اإلغــالق والحصــار البــري والجــوي والبحــري 
وتعطيــل حركــة األفــراد والبضائــع بيــن شــطري الوطــن ومــع والــدول العربيــة المجــاورة، 
وتدميــر منشــآت ومرافــق شــبكة الطــرق والمينــاء والمطــار، األمــر الــذي أدى إلــى اســتحالة 
المواصــالت المتواصلــة فــي األراضــي الفلســطينية وعــدم القــدرة علــى التقيــد بأيــة مواعيــد 

نهائيــة وانخفــاض مســاهمة قطــاع النقــل والمواصــالت فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

 هــذا وســيعتمد تطويــر قطــاع النقــل والمواصــالت فــي فلســطين بشــكل كبيــر علــى قــدرة 
صنــاع القــرار فــي إيجــاد حلــول سياســية لربــط الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وزيــادة الســيطرة 
علــى شــبكة الطــرق، وتحقيــق حريــة الوصول المباشــر إلى الحدود البريــة والموانئ والمطارات 
التــي تربــط األراضــي الفلســطينية بالعالــم الخارجــي. ولذلــك تــم إعــداد المخطــط الشــمولي 

للطــرق والمواصــالت والــذي هــدف إلــى:

القسم األول
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تنظيم وتطوير قطاع النقل متعدد الوسائط.	 

ضمان شفافية الوظائف والخدمات المؤسساتية في قطاع النقل.	 

 توفير شبكة نقل ومواصالت برية آمنة وذات جودة عالية.	 

المساهممة في إعادة تأهيل وتنظيم المعابر الدولية.	 

توفير الكفاءة والقدرة التنافسية في وسائل النقل البري والجوي والبحري.	 

تطوير سبل السالمة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.	 

ربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية والتسهيل من سبل التنقل.	 

تلبيــة إحتياجــات التنميــة فــي المجتمــع وتســهيل االتصــال مــع العالــم الخارجــي وزيــادة 	 
اإلعتمــاد علــى الــذات وتحســين الجــودة فــي ســفر الــركاب وخفــض تكاليــف الســفر والحــد 

مــن األثــار الضــارة بالبيئــة.

بــدأت عمليــة تحديــث الخطــة القطاعيــة للنقــل والمواصــالت بمرحلــة تحضيريــة شــملت   
العديــد مــن األنشــطة، منهــا التواصــل مــع الشــركاء لتشــكيل فريــق تحديــث الخطــة القطاعيــة 
المراجعــة  وتقريــر   ،2016 - 2014 لألعــوام  الوطنيــة  التنميــة  خطــة  ومراجعــة  األساســي، 
النصفــي 2017 - 2019 ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 - 2022، وتقريــر المراجعــة النصفــي 
2017 - 2019 لالســتراتيجية األوروبيــة المشــتركة لدعــم فلســطين 2017 - 2022، والخطــط 
ــم اإلطــالع علــى بعــض النمــاذج  ــة، كمــا ت ــة ذات الصل ــر قطاعي ــة وعب اإلســتراتيجية القطاعي
اإلقليميــة التــي ســاهمت فــي تحديــد أفضــل الممارســات فــي عمليــة التخطيط اإلســتراتيجي. 
وباإلضافــة الــى ذلــك، تــم االطــالع علــى تقريــر متابعــة التقييــم الخــاص بجــودة خدمــات وزارة 
الــوزراء لعــام  العامــة لمجلــس  النقــل والمواصــالت فــي المحافظــات الشــمالية -  األمانــة 
2018م، وبعــض الدراســات والتقاريــر اإلحصائيــة التــي ُتصدرهــا الــوزارة، والمتعلقــة بالخدمــات 

المقدمــة لمتلقيهــا.
كمــا واشــتملت المرحلــة التحضيريــة علــى إجــراء التحليــالت الداخليــة المتعلقــة بالجوانــب 

العالقــة. البشــرية والبرامــج والمشــاريع وتحديــد األطــراف أصحــاب  الماليــة والمــوارد 

وبعــد انتهــاء المرحلــة التحضيريــة، تــم البــدء بمرحلــة إعــداد وثيقــة تحديــث الخطــة القطاعيــة 
والتــي اشــتملت علــى مراجعــة أوليــة لإلطــار اإلســتراتيجي )رؤيــة القطــاع، ورســالة وزارة النقــل 
والمواصــالت قائــد القطــاع( وتحليــل البيئــة الرباعــي ) نقــاط القــوة، ونقــاط الضعــف، والفــرص، 
والتهديــدات (، وذلــك مــن خــالل ورش عمــل تــم عقدهــا مــع فريــق تحديــث الخطــة القطاعيــة.

وكخطــوة أساســية، وانطالقــا مــن مبــدأ التشــاركية فــي تحديــث الخطــة القطاعيــة، تــم العمــل 
ــم تنفيــذه مــع فريــق التخطيــط  ــد األطــراف أصحــاب العالقــة مــن خــالل نشــاط ت علــى تحدي
اإلســتراتيجي وبنــاًء عليــه تحديــد األطــراف أصحــاب العالقــة األكثــر أهميــة وإجــراء مقابــالت 
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فرديــة معهــم للوصــول الــى فهــم أعمــق حــول العالقــة بالجهــات المختلفــة، ومعرفــة آراء 
تلــك الجهــات وإتجاهاتهــا حــول القطــاع وخدماتــه.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه خــالل ورش العمــل واللقــاءات التــي تــم عقدهــا مــع فريــق 
تحديــث الخطــة القطاعيــة، تــم عــرض جميــع التحليــالت والمخرجــات التــي تــم التوصــل إليهــا، 
وقــد تمــت مناقشــتها وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا قبــل اعتمادهــا بشــكلها النهائــي فــي 

هــذه الخطــة.

ــرا، تــم العمــل علــى صياغــة المســودة األولــى مــن تحديــث الخطــة القطاعيــة وعرضهــا  وأخي
ــوزارات/ المؤسســات التــي ُتمثــل فريــق تحديــث الخطــة القطاعيــة بهــدف الحصــول  علــى ال
علــى مالحظــات حولهــا وعكســها علــى النســخة النهائيــة مــن الخطــة ليتــم اعتمادهــا فيمــا 

بعــد.



القسم الثاني

تحليل الواقع
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تحليل الواقع:

1.2 نبذة عن القطاع
وزارة  وزارات شــريكة وهــي:  مــن  يتكــون  الــذي  القطــاع  والمواصــالت  النقــل  وزارة  تــرأس 
األشــغال العامــة واإلســكان وســلطة جــودة البيئــة وســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، 
وتعمــل علــى النهــوض بصناعــة النقــل والمواصــالت وصــواًل إلــى نظــام نقــل متكامــل متعــدد 
األنمــاط والوســائط يســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد الفلســطيني ويقــدم أفضــل خدمــات 
نقــل األفــراد والبضائــع فــي مجــال النقــل البــري والبحــري والجــوي مــن خــالل أداء الــدور 
المتخصــص للــوزارة فــي إطــار تكاملــي شــامل لجميــع المهمــات والمســئوليات المنوطــة بهــذا 
القطــاع وارتباطهــا بباقــي القطاعــات التــي تشــكل العصب الرئيســي لحركــة االقتصاد الوطني 
بأعلــى درجــات التنســيق والتعــاون علــى كافــة المســتويات المحليــة والدوليــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة وتوفيــر المناخــات االســتثمارية المالئمــة واعتمــاد نظــام الخصخصــة وتشــجيع 

االســتثمار فــي مجــال النقــل بكافــة أشــكاله.

النقــل والمواصــالت بتنظيــم القطــاع، ووضــع الخطــط والدراســات الالزمــة  وتقــوم وزارة 
ــى المســتويين المتوســط  ــر هــذا القطــاع عل ــد اإلحتياجــات مــن وســائط النقــل وتطوي لتحدي
ــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تنظــم شــؤون النقــل  ــد المــدى إضافــة إلعــداد القواني وبعي

وتحديــث تلــك التشــريعات بمــا يتــالءم وحركــة النقــل الداخلــي والخارجــي. 
وباســتعراض أدوار الفاعليــن الرئيســيين فــي قطــاع النقــل والمواصــالت نجــد أن وزارة النقــل 
والمواصــالت بهــذه المســؤولية التــي خولهــا مجلــس الــوزراء تشــترك مــع مجموعــة مــن 
الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة الُمباشــرة بحكــم التداخــل فــي القطاعــات بيــن شــركاء عــدة 
ســواء كان ذلــك فــي وضــع السياســات األنظمــة واإلســتراتيجيات والتعليمــات والمواصفــات 
أو فــي تنفيذهــا ومراقبــة مــدى تنفيذهــا. ولعــل أهــم تلــك الجهــات المجلــس التشــريعي 
العامــة  األشــغال  ووزارة  الداخليــة  ووزارة  العــدل  ووزارة  الماليــة  ووزارة  الــوزراء  ومجلــس 
واإلســكان ووزارة الحكــم المحلــي ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس وســلطة جــودة البيئــة 
وســلطة الطاقــة والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني باإلضافــة لهيئــات الحكــم المحلــي، 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا يضــم مــن نقابــات ومنظمــات حكوميــة. ذلــك إلــى جانــب 
القطــاع الخــاص الــذي يتمثــل بمراكــز األبحــاث والمؤسســات التعليميــة والشــركات والبنــوك 
تنفيــذ سياســات  فــي  أساســيًا وهامــًا  الخــاص العبــًا  القطــاع  يعتبــر  حيــث  والمســتثمرين، 
القطــاع. فيمــا تقــوم وزارة األشــغال العامــة واإلســكان كشــريك أساســي فــي هــذا القطــاع 
بالمحافظــة علــى ســالمة شــبكة الطــرق التــي تقــع تحــت صالحيــات الــوزارة وشــق طــرق 

القسم الثاني
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جديــدة تحققــق التواصــل بيــن المناطــق المختلفــة وتدعــم القطاعــات األقتصاديــة والســياحية 
والزراعيــة والصناعيــة واألجتماعيــة باإلضافــة لتأهيــل وصيانــة الشــبكة القائمــة للحفــاظ علــى 

ديمومتهــا.

وبالتأكيــد فــال نغفــل مشــاركة الجهــات الخارجيــة الداعمــة والممولــة لهــذا القطــاع والمتمثلــة 
فــي الــدول المانحــة وكذلــك المنظمــات الدوليــة األخــرى. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
ــا، واإلتحــاد األوروبــي، والتعــاون البلجيكــي، وبنــك  ــان، والماني ــورد بعــض تلــك الــدول كالياب ن

اإلســتثمار األوروبــي، وبنــك التنميــة اإلســالمي، واألســكوا، ومؤسســة التعــاون األلمانــي.

وبنظــرة إلــى األدوار والمســؤوليات للجهــات الفاعلــة فــي قطــاع النقــل والمواصــالت تقــوم 
وتصميــم  ومرافقهــا،  للطــرق  التصميميــة  المواصفــات  بوضــع  والمواصــالت  النقــل  وزارة 
الشــاخصات المروريــة واآلالت الضوئيــة وتحديــد مــكان إقامتهــا ومراقبتهــا ورصدهــا، تصميــم 
الحافــالت  توقــف  محطــات  وتصميــم  أماكنهــا،  وتحديــد  العموميــة  المركبــات  مجمعــات 
العموميــة علــى الطريــق وتحديــد أماكنهــا، تصميــم محطــات توزيــن الشــاحنات علــى الطــرق 
ــي العــام للطــرق والنقــل والمواصــالت )  ــد أماكــن إقامتهــا، ووضــع المخطــط الهيكل وتحدي
Master Plan (، وإجــراء الدراســات والمســوحات الالزمــة لجميــع شــبكات الطــرق، وإعــداد 
الخطــط  ووضــع  عامــة،  بصفــة  المــرور  ومرافــق  الطــرق  وتشــغيل وصيانــة  تصميــم  نظــم 
والبرامــج إلعــادة تأهيلهــا وإنشــاء الطــرق الجديــدة وتقديــم مــا يلزمها من تصاميم ورســومات 

هندســية.

فيمــا تقــوم وزارة األشــغال العامــة واإلســكان بتطويــر هــذا القطــاع والمحافظــة ســالمة 
شــبكة الطــرق مــن خــالل إيجــاد النظــام القانونــي لحمايــة شــبكة الطــرق التــي تقــع تحــت 
ــوزارة وإنشــاء طــرق جديــدة تحققــق التواصــل بيــن المناطــق المختلفــة وتدعــم  صالحيــات ال
لتأهيــل  باإلضافــة  والصناعيــة واألجتماعيــة  والزراعيــة  والســياحية  األقتصاديــة  القطاعــات 
الشــبكة القائمــة وصيانتهــا بشــكل مســتمر للحفــاظ علــى ديمومتهــا وتوفيــر عناصــر الســالمة 
المروريــة التــي تحافــظ علــى ارواح المواطنيــن أثنــاء تنقلهــم بيــن المناطــق المختلفــة مــن خــالل 

ــة أو دعــم خارجــي. ــات حكومي موازن

ــق بالجهــات الشــريكة والمســاندة بقطــاع النقــل والمواصــالت فتقــوم وزارة  أمــا فيمــا يتعل
الحكــم المحلــي بالعمــل علــى توحيــد األنظمــة فــي مختلــف وحــدات الحكــم المحلــي، وفــرض 
والنظــم  للقوانيــن  مخالفــة  أيــة  إزاء  والقرويــة  المحليــة  والمجالــس  البلديــات  علــى  رقابــة 

المرعيــة، و توفيــر مســتلزمات البنيــة التحتيــة المتعلقــة بالطــرق. 

النقــل  بقطــاع  للنهــوض  العامــة  الموازنــة  فــي  ماليــة  اعتمــادات  الماليــة  وزارة  وتوفــر 
والمواصــالت، وتقديــم قــروض ومســاعدات وتشــجيعات للقطــاع الخــاص المهتــم بقطــاع 

والمواصــالت.  النقــل 
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 وتحــرص ســلطة البيئــة علــى الســالمة البيئيــة ومراعــاة اإلدارة البيئيــة فــي المشــاريع القائمــة 
والمستقبلية.

بالبــت  بمــا يســمح  النقــل والمواصــالت  بمنازعــات  العــدل قضــاء متخصــص   وتوفــر وزارة 
فيهــا دون إبطــاء أو تأخيــر. باإلضافــة إلــى دورهــا فــي إصــدار التشــريعات المتعلقــة بالنقــل 

والمواصــالت

 وتساعد وزارة الداخلية في تنفيذ التشريعات ذات العالقة بقطاع النقل والمواصالت.

 وتعمــل البنــوك والمؤسســات العقاريــة والماليــة علــى ضمــان وجــود أنظمــة ماليــة تســمح 
باإلقــراض وتمويــل البرامــج والمشــاريع ذات العالقــة بالنقــل والمواصــالت.

إجــراءات  بموجــب  مــن فعاليتهــا وعملهــا  التأكــد  المقــاوالت:  الخــاص وشــركات  القطــاع   
ســليمة. قانونيــة 

ومالءمتهــا  الهندســية  بالمخططــات  الخاصــة  التشــريعات  المهندســين  نقابــة  وتطبــق   
والمواصفــات.  للقوانيــن 

 وتقــدم المؤسســات األهليــة قــروض ومســاعدات ومنــح الســتكمال البرامــج والمشــاريع 
ذات العالقــة بقطــاع النقــل والمواصــالت، وتوعيــة المواطنيــن بالمشــاكل والصعوبــات التــي 
تعانــي منهــا الدولــة، كارتفــاع أســعار الوقــود والبنيــة التحتيــة، وتبديــد المناطــق الخضــراء، 

ــر البحــث العلمــي فــي قطــاع النقــل والمواصــالت.  وتطوي

 مــن جانــب آخــر فــإن التنســيق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وبيــن القطــاع الرســمي ُيعتبــر 
ضعيفــًا إلــى حــد مــا علــى المســتوى التخطيطــي ورســم السياســات أو حتــى فــي مجــال تنفيــذ 
المشــاريع واألنشــطة. وهــذا يخلــق حالــة مــن عــدم التكامــل فــي العمــل علــى المســتوى 
الوطنــي ويخلــق حالــة مــن التنافــس األمــر الــذي قــد يحــرف الخطــط والبرامــج عــن أهدافهــا، 
هــذا باإلضافــة إلــى عــدم وجــود إطــار موحــد ُينظــم عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 

ويضمــن التكامــل مــع المؤسســات الرســمية.

2.2 وصف وتحليل الواقع الحالي لقطاع النقل والمواصالت

ُيســاهم قطــاع النقــل بمــا نســبته 2  % مــن الناتــج المحلــي االجمالــي الفلســطيني ، ويشــغل 
مــا نســبته 7.1 % مــن اجمالــي العامليــن فــي فلســطين. وُينظــم قطــاع النقــل والمواصــالت 

التشــريعات النافــذة التاليــة:

قانون المرور الفلسطيني رقم )5( لعام )2000(.	 

الالئحــة التنفيذيــة المنظمــة للقانــون رقــم )5( لعــام )2000( والصــادرة بموجــب قــرار 	 
مجلــس الــوزراء رقــم 393 لســنة 2005.
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  نظام مجلس المرور األعلى.	 

نظام المخالفات مرورية.	 

نظام النقاط على المخالفات المرورية.	 

نظام عمل المركبات الحكومية في القطاع المدني.	 

نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع األمن.	 
نظــام  ولتطويــر  والمواصــالت،  النقــل  فــي قطــاع  والمتســارعة  الحديثــة  التطــورات  ومــع 
مــروري آمــن ومتطــور، وللنهــوض بمســتوى الخدمــات، أعــد القطــاع مســودة قانــون المــرور 

الجديــد، والعمــل جــاري علــى إعتمــاد مشــروع قانــون الطــرق.

وفــي الوقــت الــذي ُيعــد قطــاع النقــل شــريان وعصــب الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة  
الي دولــة، إال أنــه يعانــي كغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة مــن آثــار وإجــراءات االحتــالل 
اثــار  االســرائيلي، حيــث تضــرر قطــاع النقــل الفلســطيني بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن 
االحتــالل. حيــث يســيطر االحتــالل االســرائيلي علــى كافــة نقــاط تســهيل التجــارة المائيــة 
والجويــة باالضافــة الــى نســبة كبيــرة مــن الطــرق بيــن المــدن ممــا تســبب فــي انحســار حركــة 
الرحــالت  تكلفــة  ارتفــاع  الــى  وادى  الفلســطينية،  االراضــي  فــي  والبضائــع  االفــراد  تنقــل 
وتكلفــة نقــل البضائــع، باالضافــة الــى الســيطرة علــى نقــاط تســهيل التجــارة الخارجيــة والتــي 
نقــاط  كافــة  علــى  الكاملــة  الســيطرة  الــى  باالضافــة  الخارجــي.  بالعالــم  فلســطين  تربــط 
تســهيل التجــارة الداخليــة والخارجيــة بيــن االراضــي الفلســطينية، ويمكــن حصــر االضــرار التــي 
لحقــت بقطــاع النقــل الفلســطيني علــى شــكل اضــرار مباشــرة إنحصــرت  بتدميــر مطــار ياســر 
عرفــات الدولــي فــي غــزة عــام 2001 والــذي كلــف بنــاءه 76 مليــون دوالر، وبلغــت الخســائر 
المباشــرة لهــذا التدميــر )82(، فــي حيــن بلغــت الخســائر غيــر المباشــرة )72,5( مليــون دوالر 
ســنويًا والناتجــة وقــف الرحــالت الجويــة الفلســطينية وبالتالــي بلغــت اجمالــي الخســائر منــذ 
تدميــر المطــار عــام 2001 بحوالــي ) 1,3( مليــار دوالر ، كمــا عمــل االحتــالل علــى  وقــف 
ــن فــي قطــاع غــزة ، حيــث تقــدر الخســائر الناتجــة  ــاء الصيادي ــر مين ــاء غــزة البحــري، وتدمي مين
عــن عــدم تنفيــذ مشــروع مينــاء غــزة ب 250 مليــون دوالر ســنويا، باالضاقــة الــى اهميــة 
المينــاء فــي توظيــف 4000 عامــل  مــن قطــاع غــزة والــذي سيســاهم بخفــض نســبة البطالــة 
فــي القطــاع باالضافــة الــى رفــع دخــل المواطــن الفلســطيني، ورفــع قيمــة الناتــج المحلــي 
والســياحي.  والصناعــي  التجــاري  االقتصاديــة وخاصــة  القطاعــات  باقــي  االجمالــي ودعــم 

امــا الخســائر الغيــر مباشــرة فقــد تمثلــت بخســائر ناتجــة عــن تأثيــر عجــز قطــاع النقــل عــن 
المتعلقــة  االجــراءات  تتســب  حيــث  الزراعــي  القطــاع  وخاصــة  االخــرى  القطاعــات  خدمــة 
بالنقــل بتلــف مــا نســبته 5 %  -  10 % مــن المنتجــات الزراعيــة نتيجــة تأخــر الشــاحنات علــى 
بيــن  مــا  تصــل  بنســبة  الصناعــي  القطــاع  انتاجيتــه  إخفضــت  حيــن  فــي  التفتيــش،  نقــاط 
25 - 35 % مــن المصاريــف التشــغلية بســبب ارتفــاع تكاليــف النقــل. كمــا ارتفعــت التكاليــف 
ســلوك  بســبب  المصاريــف  مــن   % 80 بنســبة  العموميــة  المركبــات  لســائقي  التشــغلية 
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طــرق التفافيــة وارتفــاع اســعار الوقــود، حيــث قــدرت تكلفــة الفرصــة البديلــة علــى متوســط 
االجــر الشــهري لســائقي ســيارات األجــرة والحافــالت والمركبــات التجاريــة ) 800 دوالر (.

شــهد قطــاع النقــل والمواصــالت الفلســطيني نمــوا ملحوظــا منــذ قــدوم الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، حيــث  عملــت الســلطة علــى تنفيــذ العديــد من البرامج والمشــاريع لالرتقاء بهذا 
القطــاع ليتناســب مــع دوره فــي االقتصــاد والتنميــة، وذلــك مــن خــالل  بنــاء مطار غــزة الدولي 
عام 1994 ، ووضع مقترح لبناء ميناء غزة البحري باالضافة الى إعادة تأهيل وتطوير شبكات 
النقــل والمواصــالت القائمــة واســتحداث شــبكات وآليــات ربــط جديــدة حيــث تطــورت  شــبكة 
الطرق في فلسطين خالل العقود الماضية بالمقارنة مع الطرق القديمة بحيث اصبح هناك 
نظــام قــادر جزئيــًا علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع الفلســطيني مــن إمكانيــة الوصــول والتنقــل.

كمــا عملــت الحكومــة الفلســطينية علــى وضــع العديــد مــن المشــاريع اإلســتراتيجية الخاصــة 
بقطاع النقل منها مشــروع المخطط الشــمولي للنقل والذي تم اعتماده نهاية العام 2017 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني، حيــث يعتبــر المخطــط الشــمولي للطــرق والمواصــالت 
في فلسطين حجر األساس في مشروع وضع فلسطين على المستوى المطلوب من حيث 
توفير خدمات النقل وشبكات المواصالت.ويتكون المخطط الشمولي للطرق والمواصالت 
مــن سلســلة مــن المراحــل واإلجــراءات والبرامــج واألولويــات والمشــاريع المتمثلــة على شــبيل 
المثــال ال الحصــر: شــق الطــرق، وبنــاء الجســور، وإنشــاء مطــار فــي الضفــة وإعــادة تأهيــل مطــار 
ياســر عرفــات، وإنشــاء مينــاء، وتأهيــل مينــاء الصيادين الحالي، وشــبكة ســكك حديدية، وإنشــاء 
الطريــق الرابــط يــن شــطري الوطــن، والنقــل البــري للــركاب والبضائــع، ويهــدف أساًســا إلــى:

تكييف الخطة مع النمو الحضري .. 1

الطلــب . 2 لتقييــم  الكليــة  واالقتصاديــة  والديموغرافيــة  االجتماعيــة  االتجاهــات  تحليــل 
الحالــي علــى الســفر والتنبــؤ بــه فــي المســتقبل.

تحســين االتصــال الداخلــي، مــن خــالل إنشــاء شــبكة مواصــالت مــن أقصــى الشــمال إلــى . 3
أقصــى الجنــوب، ومــن الشــرق إلــى الغــرب.

 تحســين االتصــال اإلقليمــي والدولــي، مــع بنيــة تحتيــة جديــدة متعــددة الوســائط للنقــل . 4
ومعابــر حدوديــة جديــدة.

تطوير نقل متكامل متعدد الوسائط والوسائل، يتكون من:. 5

النقل البري، بما في ذلك المشاريع الجارية والممولة والمقترحات الجديدة.أ. 

النقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك الخطوط الدولية والمحلية.ب. 

النقــل العــام، بمــا فــي ذلــك الســكك الحديديــة الخفيفــة والتــرام، التي تخــدم المناطق ج. 
الحضريــة والريفية على الســواء.

النقــل الجــوي، بمــا فــي ذلــك إصــالح البنيــة التحتيــة القائمــة فــي قطــاع غــزة ، واقتــراح د. 
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ــة مــع ســلطات  ــط دولي ــة وإقامــة رواب ــدة فــي الضفــة الغربي ــة جدي ــة تحتي إنشــاء بني
الطيــران اإلقليميــة.

النقــل البحــري، بمــا فــي ذلــك إعــادة تأهيــل وتوســيع مينــاء الصيــد الحالــي فــي مدينــة ه. 
غــزة، وبنــاء مينــاء تجــاري جديــد فــي قطــاع غــزة واقتــراح روابــط بحريــة دوليــة فــي 

نهايــة المطــاف علــى البحــر الميــت مــع األردن.

ــر الحدوديــة/ الخدمــات اللوجســتية والشــحن، بمــا فــي ذلــك تجديــد المرافــق و.  المعاب
القائمــة، واقتــراح إنشــاء مرافــق جديــدة، وتحديــد طــرق الشــحن الرئيســية وإنشــاء 
شــبكة متكاملــة علــى المســتوى الوطنــي، بمــا فــي ذلــك الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.

تطوير برنامج ومشاريع لتنفيذ الخطة الرئيسية وفًقا لمراحل عمل محددة:. 6

المرحلة 1 – من المفترضت بدأت نهاية 2016 وتستمر لغاية 2024.أ. 

المرحلة 2  -  2025 - 2031 .ب. 

المرحلة 3  -  2032 - 2037 .ج. 

المرحلة 4  -  2038  -  2045 .د. 

 تطوير نموذج النقل متعدد الوسائط .. 5

ــد المباشــرة . 6 ــى فائدتهــا ومؤشــرات الفوائ ــاًء عل ــع المشــاريع بن إنشــاء نظــام ترتيــب لجمي
وغيــر المباشــرة لتحديــد األولويــات فــي حالــة المــوارد المحــدودة.

 وضع خطة إنفاق أولية لمدة 30 عاًما قادمة لتنفيذ جميع المشاريع.. 7

 إعــداد تقييــم أولــي للمنافــع لجميــع المشــاريع المقترحــة، بمــا فــي ذلــك المســاهمة فــي . 8
ســوق العمــل والعمالــة.

 إعداد تحليل مالي مفصل للمشاريع الرئيسية.. 9

وضــع مبــادئ توجيهيــة للدراســات البيئيــة واالجتماعيــة المقــرر تطويرهــا خــالل المراحــل . 10
المختلفــة لتنفيــذ المخطــط الشــمولي.

 تعزيز اإلطار المؤسسي والقانوني لقطاع النقل الفلسطيني.. 11

تحديــد قائمــة باإلجــراءات ذات األولويــة ومجــاالت االســتثمار، بمــا فــي ذلــك التحليــل . 12
المالــي للمشــروعات الرئيســية التــي قــد تكــون وثيقــة مفيــدة لمؤتمــرات المانحيــن.

 وجــراء جائحــة كورونــا التــي ضربــت العالــم بشــكل عــام وفلســطين بشــكل خــاص، تعــرض 
فلســطين  اتخــذت  حيــث  فادحــة.  خســائر  إلــى  الفلســطيني  والمواصــالت  النقــل  قطــاع 
التــي  الطــوارئ  حالــة  ضمنهــا  ومــن  كورونــا  جائحــة  مــن  للوقايــة  اإلجــراءات  مــن  العديــد 
التنقــل  مــن  للــركاب  العــام  النقــل  مركبــات  توقفــت  حيــث   ،5/3/2020 بتاريــخ  اعلنــت 
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عــادت  والتــي  لهــا،  التابعــة  والقــرى  والبلــدات  المــدن  مراكــز  وبيــن  المحافظــات  بيــن 
المتعلقــة  األنشــطة  توقفــت  كمــا  أيــار.   منتصــف  منــذ  بالحركــة  كليــًا  أو  جزئيــًا  لتســمح 
وغيرهــا. المركبــات  وإصــالح  وصيانــة  المركبــات،  وتأجيــر  الغيــار،  قطــع  بيــع  مثــل  بالنقــل 

  كمــا وتشــكل خطــط الضــم اإلســرائيلية تهديــدًا علــى وجــود دولــة فلســطين، وســوف يــؤدي 
الضــم الرســمي ألي جــزء إضافــي مــن فلســطين المحتلــة، بغــض النظــر عــن مســتواه، إلــى 
عواقــب وخيمــة. حيــث تتمثــل فكــرة الضــم اإلســرائيلية فــي الســيطرة علــى األرض دون أن 
تكــون مســؤولة بشــكل مباشــر عــن الســكان. ويدلــل وضــع المواطنيــن الفلســطينيين فــي 
القــدس الشــرقية المحتلــة علــى الكيفيــة التــي ســمحت بهــا »إقامتهــم الدائمــة« بالســيطرة 
عليهــم مــن قبــل إســرائيل عبــر سلســلة مــن السياســات القمعيــة والتمييزيــة. وفــي هــذا 
الســياق، تعتبــر إســرائيل وجــود هــؤالء المواطنيــن مؤقتــًا بينمــا تعتبــر ســيطرتها علــى أراضيهــم 

وحياتهــم أمــرًا دائمــًا. 

كمــا ويلغــي الضــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي تجســيد دولتــه، ويضمــن الفصــل الدائــم بين 
الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة المحاصــر، ويرســخ بشــكل أعمــق المشــروع اإلســتعماري 
اإلســتيطاني اإلســرائيلي، ويمحــو الخــط األخضــر الــذي يشــكل أســاس حــل الدولتيــن المعتمــد 
دوليــًا، ويرفــض كل جهــد دولــي بــذل خــالل عمليــة دامــت 27 عامــًا مــن أجــل تحقيــق الســالم 

وإنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي وإنجــاز إســتقالل فلســطين.

فــإن  المحتلــة،  الشــرقية  للقــدس  القانونــي  عن الضــم  الناتــج  الوضــع  إلــى  وباإلضافــة   
خطــط الضــم اإلســرائيلية ســتزيد مــن تقســيم المــدن والقــرى الفلســطينية األخــرى فــي 
ــة وتحرمهــا مــن الحــق فــي النمــو والتطــور، وســتمهد الطريــق أمــام إســرائيل  الضفــة الغربي
لمصــادرة المزيــد مــن األراضــي الفلســطينية، وهــدم المزيــد مــن المنــازل الفلســطينية  وطــرد 
ــن  ــر مــن ســكانها المدنيي ــد مــن األســر الفلســطينية وتهجيرهــا قســرًا وإحــالل عــدد أكب المزي
)المســتوطنين( محلهــم. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الشــنيع، ســتحد دولــة إســرائيل مــن 
حركــة الفلســطينيين، وتكثــف نطــاق هجماتهــا العدوانيــة والقمعيــة ضدهــم، بمــا فــي ذلــك 
مــن خــالل االقتحامــات واالعتقــاالت وتنســيقها المســتمر وتعاونهــا مــع مســتوطنيها غيــر 

الشــرعيين.

وســيضاعف الضــم مــن اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي تقطيــع أواصــر المــدن ونصــب الحواجــز بمــا 
يقلــص مــن حــق الفلســطينيين فــي حريــة الحركــة والتنقــل ويقلــص مــن قدرتهــم الفعليــة علــى 
المــرور فــي الشــوارع والطرقــات. إذ تخصــص »إســرائيل« معظــم الطــرق للمســتوطنين فــي 

خطــوة تمييزيــة عنصريــة وتحــول مــع الوقــت الضفــة الغربيــة إلــى ســجن كبيــر.

  وسيؤثر الضم على إمكانية تنفيذ المخطط الشمولي للطرق والمواصالت في فلسطيني 
ROAD AND TRANSPORTATION MASTER PLAN والــذي يهــدف إلــى تنظيــم وتطويــر 
قطــاع النقــل متعــدد الوســائط، وضمــان شــفافية الوظائــف والخدمــات المؤسســاتية فــي 
قطــاع النقــل، وتوفيــر شــبكة نقــل ومواصــالت بريــة آمنــة وذات جــودة عاليــة ، باإلضافــة الــى 
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مســاهمته فــي إعــادة تأهيــل وتنظيــم المعابــر الدوليــة وتوفيــر الكفــاءة والقــدرة التنافســية 
فــي وســائل النقــل البــري والجــوي والبحــري، وتطويــر ســبل الســالمة علــى الطــرق والحــد 
مــن الحــوادث المروريــة، وربــط المحافظــات الشــمالية بالمحافظــات الجنوبيــة والتســهيل مــن 
ســبل التنقــل، وتلبيــة إحتياجــات التنميــة فــي المجتمــع وتســهيل االتصــال مــع العالــم الخارجــي 
ــركاب وخفــض تكاليــف الســفر  ــذات وتحســين الجــودة فــي ســفر ال ــادة اإلعتمــاد علــى ال وزي

والحــد مــن األثــار الضــارة بالبيئــة.

  3.2.2 تحليل البيئة الداخلية لقطاع النقل والمواصالت
بنــاًء علــى تحليــل واقــع قطــاع النقــل والمواصــالت تــم تحديــد نقــاط القــوة والضعــف للقطــاع 

والجــدول )1( يوضــح تحليــل البيئــة الداخليــة لقطــاع النقــل والمواصــالت.
جدول رقم )1(: تحليل البيئة الداخلية لقطاع النقل والمواصالت -  نقاط القوة والضعف

)s( نقاط القوة)W( نقاط الضعف

1  -  اإلستراتيجية

محدودية الموارد المالية.1.1وجود إستراتيجية قطاعية للنقل والمواصالت.1.1

لمتطلبــات 1.2وجود خطط استراتيجية وبرامج عمل لوزارات القطاع.1.2 االســتراتيجية  تلبيــة  مفهــوم  فــي  قصــور 
الخدمــة. متلقــي 

عدم تبني أولوية سياساتية لقطاع النقل.1.3وجود أجندة سياسات وطنية.1.3

2  -  الهياكل التنظيمية

وتحــدد 2.1 القطــاع  لــوزارات  تنظيميــة  هيــاكل  وجــود 
والمســؤوليات. محدودية التحديث المستمر ألدلة إجراءات العمل.2.1الصالحيــات 

3  -  النظم اإلدارية والتقنية

3.1
يوضــح  وتنظيمــي  وتشــريعي  مؤسســي  إطــار  وجــود 
ويتابــع  والتنظيــم  السياســة  رســم  حيــث  مــن  األدوار 

أدائهــا.
والمعلومــات 3.1 بالبيانــات  االحتفــاظ  آليــات  فــي  قصــور 

المعرفــة. ونقــل  وجود أدلة إجراءات ُتنظم العمل.3.2

النواحــي 3.3 مــن  األداء  لمتابعــة  الدوريــة  التقاريــر  وجــود 
والماليــة. واإلداريــة  الفنيــة 

قصــور فــي تفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة لربــط قواعــد 3.2توفر بنية تحتية تكنولوجية حديثة ومتطورة.4.3
البيانــات والمعلومــات.

4  -  الموارد البشرية والمهارات

وجود كوادر وتخصصات فنية وإدارية مؤهلة4.1

الفنيــة 4.1 والتخصصــات  الفنيــة  الكــوادر  كفايــة  قلــة 
المؤهلــة واإلداريــة 

قصور في القدرة على اإلحتفاظ بالكوادر المؤهلة.4.2

ــة 4.3 قصــور فــي تخصيــص عــالوات مخاطــرة للكــوادر الفني
واإلداريــة.

قلة تناسب المكافآت مع حجم العمل المطلوب.4.4
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4.2.2 تحليل البيئة الخارجية لقطاع النقل والمواصالت -  الفرص والتهديدات
بنــاًء علــى تحليــل واقــع قطــاع النقــل والمواصــالت تــم تحديــد الفــرص والتهديــدات والجــدول 

)2( يوضــح تحليــل البيئــة الخارجيــة لقطــاع النقــل والمواصــالت.
جدول رقم )2(: تحليل البيئة الخارجية  لقطاع النقل والمواصالت -  الفرص والتهديدات

)T( التهديدات )O( الفرص

1  -  المتغيرات السياسية

اإلحتالل اإلسرائيلي 1.1 الموقع الجغرافي المتميز لفلسطين 1.1

عدم االستقرار السياسي في المنطقة. 1.2

خطة ضم اإلحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية 
وعدم التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع 

غزة بسبب سيطرة إسرائيل على معظم مساحات 
األراضي الفلسطينية.

1.3

ضعف السيطرة الفلسطينية على معظم البنية 
التحتية لقطاع النقل، وخاصة فيما يتعلق بالطرق التي 

تربط المحافظات المختلفة مع بعضها البعض. 1.4

التدمير المستمر للبنية التحتية التي يتم إنشاؤها أو 
إعادة تأهيلها. 1.5

إغالقات اإلحتالل المتكررة للطرق الُمستخدمة من 
قبل الفلسطينيين. 1.6

السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على المعابر البرية 
والموانئ البحرية والجوية التي تربط األراضي 

الفلسطينية بالعالم الخارجي.
1.7

2  -  المتغيرات اإلقتصادية

محدودية الموارد المالية. 2.1 تبني الحكومة التنمية بالعناقيد. 2.1

األزمة المالية العالمية. 2.2  تبنــي ودعــم الحكومــة لمشــاريع الشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص 2.2

قلة تبني الدول المانحة تنفيذ وتمويل المشاريع 
التنموية واإلقتصادية. 2.3

عدم القدرة على تمويل المشاريع السيادية ومشاريع 
البنية التحتية.  2.4

جائحة كورونا وما نتج عنها من انكماش في االقتصاد 
الفلسطيني وخسائر في قطاع النقل، وعدم القدرة 

على تمويل مشاريع النقل وتعويض الخسائر.
2.5

3  -  المتغيرات اإلجتماعية

محدودية القدرة على تطبيق المشاريع التنموية 
المخطط لها. 3.1 جميــع  تخــدم  تنمويــة  وخطــط  مشــاريع  تبنــي 

. ت فظــا لمحا ا 3.1

ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الشريكة. 3.2
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جدول رقم )2(: تحليل البيئة الخارجية  لقطاع النقل والمواصالت -  الفرص والتهديدات

)T( التهديدات )O( الفرص

4  -  المتغيرات البيئية

محدودية دعم أنظمة النقل الحديثة الصديقة للبيئة. 4.1 اإلهتمام بالبيئة على المستوى المحلي والدولي. 4.1

5  -  المتغيرات التكنولوجية

قصور في تفعيل الخدمات اإللكترونية لربط قواعد 
البيانات بين الوزارات. 5.1 الحكومة اإللكترونية ومشاريع تقنية المعلومات. 5.1

6  -  التشريعات والقوانين

ضعف التنسيق بين الجهات الناظمة لقطاع النقل 
والمواصالت. 6.1

الناظمــة  والقوانيــن  للتشــريعات  المســتمر  التطويــر 
ع. للقطــا 6.1

الحاجة الى إقرار القوانين الخاصة بقطاع النقل 
والمواصالت. 6.2

3.2 التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع
ــي أبرزهــا  ــي تحققــت فــي قطــاع النقــل والمواصــالت والت ــى الرغــم مــن اإلنجــازات الت   وعل
اإلنتهــاء مــن إعــداد المخطــط الشــمولي للطــرق والمواصــالت، وتأهيــل جزء من شــبكة الطرق 
ــن المحافظــات وتحســين حالتهــا، إال أن قطــاع النقــل والمواصــالت الفلســطيني  الرابطــه بي
يواجــه العديــد مــن التحديــات والمعيقــات التــي تقــف عائقــًا أمــام تطــوره وزيــادة مســاهمته 

فــي الناتــج اإلجمالــي:  

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.

خطة الضم االسرائيلية لالراضي الفسطينية.. 6

ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الشريكة.. 7

ــر مباشــرة فــي قطــاع . 8 ــا ومــا نتــج عنهــا مــن انكمــاش وخســائر مباشــرة وغي جائحــة كورون
النقــل.

عدم القدرة على تمويل المشاريع السيادية ومشاريع البنية التحتية. . 9
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ُمختلــف  فــي  للمواطنيــن  الخدمــات  تقديــم  فــي  القائمــة  الثغــرات   4.2
لمناطــق. ا

ســيتناول هــذا الجــزء الثغــرات القائمــة في تقديم الخدمــات للمواطنين في ُمختلف المناطق، 
الثغــرات.  هــذه  لوجــود  أساســًا  ُيشــكل  وإجراءاتــه  اإلســرائيلي  اإلحتــالل  أن  إلــى  منوهيــن 

وفيمايلــي الثغــرات القائمــة فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي ُمختلــف المناطــق:

السياســات . 1 أجنــدة  والمواصــالت ضمــن  النقــل  لقطــاع  أولويــة سياســاتية  تبنــي  عــدم 
.2022 - 2017 الوطنيــة 

عــدم توفــر التمويــل الــالزم لتنفيــذ مشــاريع إســتراتيجية بهــدف تطويــر بيئــة العمــل فــي . 2
والمواصــالت  النقــل  وزارة  والســيما  القطــاع  وزارات  وأن  خاصــًة  الوطــن،  أنحــاء  كافــة 

خدماتيــة وبحاجــة مســتمرة لتحســين بيئــة العمــل.

قلــة المــوارد المتاحــة ألرشــفة ملفــات ُمتلقــي خدمــات وزارة النقــل والمواصــالت الورقيــة . 3
إلكترونيــًا، حيــث هنــاك مــا اليقــل عــن 2 مليــون ملــف خدمــة ومصلحــة ورقي)ملفــات: 
رخــص مركبــات، رخــص قيــادة، شــركات مكاتــب تاكســي، شــركات مــدارس تعليــم ســياقة، 
شــركات تأجيــر مركبــات، شــركات نقــل عــام، شــركات نقــل خــاص، شــركات وكاالت بيــع 
المركبــات، شــركات إســتيراد مركبات.....الــخ( بحاجــة ماســة ألرشــفتها إلكترونيــًا للمحافظــة 

علــى حقــوق المواطنيــن ولتســهيل تقديــم الخدمــات لطالبيهــا.

الحاجــة الملحــة الســتمالك أراضــي وإنشــاء مبانــي لمديريــات النقــل والمواصــالت فــي . 4
كافــة المحافظــات، حيــث هنــاك 13 مديريــة ُمنتشــرة فــي محافظــات الوطــن ومســتأجرة 
التــي  الخدمــات  فــي  المســتمر  للنمــو  غيــر مالئمــة  المبانــي  وهــذه  جنيــن(،  )بإســتثناء 
تقدمهــا الــوزارة لطالبيهــا، حيــث أصبحــت المبانــي ضيقــة، فقاعــات اإلنتظــار اصبحــت غيــر 
كافيــة وغيــر مالئمــة لتقديــم الخدمــة، وغــرف األرشــيف أصبحــت ال تســتوعب الزيــادة 
المســتمرة فــي الملفــات، كمــا أن تطويــر الخدمــات تكنولوجيــًا يحتــاج بنيــة تحتيــة ال تتــالءم 

ــًا.  والمبانــي القائمــة حالي

اإلمكانيــات . 5 قلــة  بســبب  ناجعــة  بصــورة  الميدانيــة  الرقابــة  تنفيــذ  علــى  القــدرة  عــدم 
والســيما تلــك المتعلقــة بالــكادر البشــري ومركبــات الحركــة وتجهيزاتهــا الفنيــة، حيــث أن 
المديريــات بحاجــة لموظفيــن ومركبــات حركــة لتعزيــز قدرتهــا للقيــام بمهامهــا وخاصــًة 

الميدانيــة منهــا.

عــدم القــدرة علــى تنفيــذ المشــاريع الســيادية ومشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل: شــق طــرق . 6
جديــدة، إنشــاء مطــار فــي الضفــة، إنشــاء المينــاء، إنشــاء شــبكات القطــار بيــن المــدن 

والقطــار الخفيــف داخلهــا، تأهيــل النقــاط الحدوديــة.

عــدم التكامــل فــي العمــل علــى المســتوى الوطنــي ممــا يحــرف الخطــط والبرامــج عــن . 7
أهدافهــا.
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مــع . 8 التكامــل  يحقــق  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لعمــل  ناظــم  إطــار  وجــود  عــدم   
الرســمية. المؤسســات 

غياب القوانين الناظمة لقطاع الطرق.. 9

غياب مشاريع الصيانة الدورية لشبكات الطرق.. 10

عــدم اعتمــاد مواصفــات فنيــة لتصميــم وتنفيــذ شــبكة الطــرق واعتمــاد كل وزارة . 11
مواصفــة مختلفــة.

أما فيما يتعلق باالسباب الكامنة وراء هذه الثغرات:

فيعتبر االحتالل الذي ُيسيطر على الموادر والحدود المسبب الرئيس لهذه الثغرات.. 1

السياســات . 2 أجنــدة  والمواصــالت ضمــن  النقــل  لقطــاع  أولويــة سياســاتية  تبنــي  عــدم 
الوطنيــة.

قلة التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع السيادية وتحسين الخدمات.. 3

غياب التشريعات الناظمة لقطاع الطرق.. 4

قلة التكامل في العمل على المستوى الوطني.. 5

ومــن الجديــر بالذكــر، تقدمــت وزارة النقــل والمواصــالت كقائــد للقطــاع برســالة إلــى مكتــب 
كأولويــة  والمواصــالت  النقــل  قطــاع  إلدراج   22/12/2019 بتاريــخ  الــوزراء  رئيــس  دولــة 

سياســاتية ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة.
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5.2 األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة 2017 -  2019.
ــرة  ــم تحقيقهــا خــالل الفت ــي ت ــج الت ســيتناول هــذا الجــزء مــن اإلســتراتيجية األهــداف والنتائ
الوطنيــة  السياســات  ألجنــدة  النصفيــة  المراجعــة  تقريــر  فــي  وردت  كمــا   2019   - 2017

:  2022 -   2017

النتائــج المتعلقــة بالهــدف اإلســتراتيجي)1( : قطــاع نقــل ومواصــالت محوكــم وفق 
المعايير

ولتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة للمواطنيــن وتعزيــز الشــفافية فــي عمــل الحكومــة، 
خصصــت وزارة النقــل والمواصــالت الرقــم المباشــر 150 إلســتقبال الشــكاوى واإلســتعالمات 
مــن الموطنيــن، وأتمتــت اإلجــراءات الفنيــة المتعلقــة بتطبيــق األرشــفة اإللكترونيــة للملفــات 
فــي كافــة مديريــات الضفــة الغربيــة، وإنجــاز ربــط برنامــج الترخيــص مع مراكز الفحص الهندســي 
وذلــك ضمــن اإلجــراءات الخاصــة بتطويــر نظــام الترخيــص والتســهيل علــى المواطنيــن. إضافــة 
إلــى ذلــك تــم تركيــب طابعــات الرخــص الممغنطــة فــي كافــة المديريــات العاملــة فــي الضفــة 
الغربيــة اســتعداد للبــدء بطباعــة الرخــص الممغنطــة بــدال مــن الرخــص الورقيــة المعمــول بهــا 
حاليــا، وتركيــب أجهــزة حديثــة تختــص بطباعــة رخــص المركبــات بســرعة أكبــر ممــا لــه أثــر علــى 
الوقــت المســتغرق إلنجــاز المعامــالت، وتركيــب أجهــزة )UPS( جديــدة فــي معظــم مديريــات 
النقــل والمواصــالت بهــدف ضمــان عــدم انقطــاع الخدمــة وخاصــة فــي ظــل انقطــاع الكهربــاء 
المتكــرر فــي فصــل الشــتاء. إضافــة إلــى ذلــك وفــرت وزارة النقــل والمواصــالت خدمــة فحــص 
النظــر الطبــي فــي مديريــة رام اللــه تمهيــدا لتوفيــر الخدمــة فــي باقــي المديريــات بمــا يســاهم 
فــي توفيــر الوقــت والجهــد علــى المواطنيــن، وتــم الحصــول علــى مشــروع االنــذار المبكــر مــن 
الفيضانــات بدعــم مــن الحكومــة الفرنســية لتزويــد األرصــاد الجويــة بأجهــزة ومعــدات للرصــد 
والتنبــؤات، واســتكمال مشــروع الخارطــة المطريــة التفاعليــة وســيتم تفعيلــه علــى موقــع 
ــة خــالل الموســم القــادم. كمــا نظمــت وزارة النقــل والمواصــالت 5 مــزادات  األرصــاد الجوي
لبيــع المركبــات القانونيــة خــالل العــام 2018 تــم مــن خاللهــا بيــع 365 مركبــة بإيــراد 14,4 
مليــون شــيقل، وتنظيــم 5 مــزادات لبيــع المركبــات المشــطوبة تــم مــن خاللهــا بيــع 7002 
ــات القانونيــة  ــن لبيــع المركب ــراد وصــل إلــى 3,4 مليــون شــيقل، وتــم تنظيــم مزادي ــة بإي مركب
خــالل العــام 2019 تــم مــن خاللهــا بيــع 161 مركبــة بإيــراد بلــغ 6,2 مليــون شــيكل باإلضافــة 
إلــى 3 مــزادات لبيــع المركبــات المشــطوبة تــم مــن خاللهــا بيــع 3927 مركبــة بإيــراد بلــغ 2,1 
مليــون شــيكل، فــي حيــن بلغــت إيــرادات وزارة النقــل والمواصــالت فــي العــام 2017 حوالــي 
12,4 مليــون شــيقل بــدل بيــع 363 مركبــة حكوميــة قانونيــة ضمــن 7 مــزادات تــم تنظيمهــا.

النقــل  وزارة  بــدأت  اإلســرائيلي  الوكيــل  عــن  الفلســطيني  الوكيــل  إلســتقاللية  وتعزيــزًا   
والمواصــالت بتنظيــم إســتيراد المركبــات اعتمــادًا علــى عالقــة الوكيــل بالمنتــج مباشــرة دون 
االرتبــاط بالوكيــل اإلســرائيلي، وتــم رفــع اعمــار الحافــالت والشــاحنات المشــتراة مــن إســرائيل 

بمــا يســاهم فــي تقليــل االعتمــاد علــى الســوق اإلســرائيلي.
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للمواطنيــن،  المقدمــة  النقــل  خدمــات  جــودة  وتحســين  المتعــدد  النقــل  أنمــاط  ولتطويــر 
تــم إعــداد اإلطــار اإلســتراتیجي لنظــم النقــل الذكــي فــي فلســطین 2019 -  2029، وتــم 
إعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء بتاريــخ 19/02/2019، وتــم تشــكيل فريــق وطنــي دائــم 
بقيــادة وزارة النقــل والمواصــالت لإلشــراف والمتابعــة وتنفيــذ اإلطــار اإلســتراتيجي، ويتكــون 
ــر خدمــات  الفريــق مــن كافــة القطاعــات الحكوميــة واألهليــة ذات العالقــة.، وبهــدف تطوي
النقــل العــام وفــرت وزارة النقــل والمواصــالت 3 مركبــات عموميــة فــي محافظــات ) رام 
ــم نقــل خطــوط  ــه، نابلــس، الخليــل( مجهــزة لتســهيل حركــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، وت الل
الســرفيس الداخلــي والخارجــي إلــى داخــل البلــدة القديمــة فــي الخليــل لبــث الحيــاة فيهــا 
بالتعــاون مــع بلديــة الخليــل وتوفيــر المواقــف المطلوبــة. ومــن أجــل تلبيــة حاجــة الشــركات 
واألفــراد فــي القطــاع ولتعزيــز القــدرات االقتصاديــة للقطاعــات المختلفة، قامــت وزارة النقل 
ــدة ومســتعملة، وادخــال  ــة جدي ــف مركب ــي 82 أل ــات إســتيراد حوال ــح أذون والمواصــالت بمن
حوالــي 5,200 مركبــة و 900 طــن قطــع غيــار ومنتجــات مــرور إلــى قطــاع غــزة، وتــم واعتمــاد 
112 مســتورد مركبــات جديــدة ومســتعملة لتلبيــة احتياجــات الســوق وزيــادة المنافســة، وتــم 
افتتــاح مكتــب ترخيــص فــي مدينــة بيتونيــا، وتركيــب 10 أجهــزة لقيــاس كميــات األمطــار فــي 

كافــة المحافظــات.

وفــي مجــال التشــريعات فتــم تطويــر نظــام النقــاط علــى المخالفــات المروريــة، وتــم إقــرار 
ــة  ــات الحكومي ــي ونظــام عمــل المركب ــة فــي القطــاع المدن ــات الحكومي نظــام عمــل المركب

فــي قطــاع األمــن.

النتائــج المتعلقــة بالهــدف اإلســتراتيجي: تطويــر البنــى التحتيــة للنقــل الطرقــي 
الداخلــي.

  تــم العمــل علــى إعــادة تأهيــل شــبكات الطــرق العامــة وصيانتهــا فــي كافــة محافظــات 
الوطــن، حيــث تــم العمــل مــن خــالل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان علــى إعــادة تأهيــل 
22.7 كــم مــن شــبكات الطــرق العامــة فــي العــام 2018 واســتكمال تعبيــد 4 كــم مــن الطــرق 
الرئيســية مــن مجمــل 44,1 كــم فــي العــام2019 ، إضافــة إلــى البــدء بتنفيــذ 21,3 كــم مــن 
المشــاريع الجديــدة بتمويــل مــن المصــرف العربــي للتنميــة فــي افريقيــا )باديــا( بــإدارة البنــك 
ــة  ــون دوالر، بهــدف تحســين مســتوى الســالمة المروري ــة بقيمــة4,1  ملي اإلســالمي للتنمي

علــى الطــرق.

النتائــج المتعلقــة بالهــدف اإلســتراتيجي: تعزيــز الســالمة علــى الطــرق لمســتخدمي 
الطريق.

 وبهــدف الحــد مــن حــوادث الطــرق وتأميــن الســالمة المروريــة للمواطنيــن قامــت وزارة النقــل 
والمواصــالت ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان وبالتعــاون مــع شــرطة المــرور بمراجعــة 
إجــراءات الســالمة المروريــة لعــدد مــن المواقــع الخطــرة فــي كافــة المحافظــات، واســتهداف 
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عــدد كبيــر مــن طــالب المــدارس الفلســطينية بحمــالت خاصــة بالتوعيــة المروريــة فــي كافــة 
المحافظــات لمــا لــه مــن دور فــي اعــداد وتنشــئة األجيــال القادمــة فيمــا يتعلــق بالثقافــة 
المــدارس  محيــط  فــي  المروريــة  الســالمة  إلجــرءات  وتدقيــق  مراجعــة  وعمــل  المروريــة، 
13 مركبــة  إلــى   3 ، وتــم رفــع عــدد دوريــات الســالمة علــى الطــرق مــن  الخطــرة مروريــا 
ورفدهــا بالطواقــم المتخصصــة، وتــم تفعيــل نظــام النقــاط للمخالفــات المروريــة، وتنفيــذ 
برنامــج لتطويــر فــرق الســالمة المروريــة الفاعلــة داخــل المــدارس بالتعــاون مــع شــرطة المــرور 
ووزارة التربيــة والتعليــم، واإلنتهــاء مــن تصميــم وتنفيــذ وافتتــاح أول حديقــة مروريــة – قريــة 
مروريــة فــي فلســطين بمدرســة عمــر بــن الخطــاب بمحافظــة جنيــن علــى مســاحة تقــدر 
بحوالــي 300 متــر مربــع، واعــداد دراســة أوليــة لظاهــرة االزدحــام المــروري بعنــوان )االزدحــام 
ــوزراء  ــات والحلــول( التــي اعتمــدت الحقــا مــن قبــل مجلــس ال المــروري بيــن الواقــع والتحدي
الفلســطيني بتاريــخ 8/1/2019، وتــم توقيــع اتفاقيــة مــع البنــك العربــي بقيمــة 45 ألــف 
دوالر لتأهيــل ســبعة مــدارس غيــر آمنــة مروريــا فــي عــدد مــن المحافظــات الفلســطينية 

المختلفــة والمــدارس.

4. النتائج المتعلقة بالهدف اإلستراتيجي فلسطين جزءًا  رئيسيًا من شبكة الربط العربي 
والدولي

 ROAD AND تــم إنجــاز المخطــط الشــمولي للطــرق والمواصــالت فــي فلســطيني
  TRANSPORTATION MASTER PLAN

والذي هدف إلى:

تنظيم وتطوير قطاع النقل متعدد الوسائط.	 

ضمان شفافية الوظائف والخدمات المؤسساتية في قطاع النقل.	 

 توفير شبكة نقل ومواصالت برية آمنة وذات جودة عالية.	 

المساهممة في إعادة تأهيل وتنظيم المعابر الدولية.	 

توفير الكفاءة والقدرة التنافسية في وسائل النقل البري والجوي والبحري.	 

تطوير سبل السالمة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.	 

ربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية والتسهيل من سبل التنقل.	 

تلبيــة إحتياجــات التنميــة فــي المجتمــع وتســهيل االتصــال مــع العالــم الخارجــي وزيــادة 	 
اإلعتمــاد علــى الــذات وتحســين الجــودة فــي ســفر الــركاب وخفــض تكاليــف الســفر والحــد 

مــن األثــار الضــارة بالبيئــة.
كمــا تــم اإلنضمــام إلتفاقيــة النقــل البــري الدولــي لعــام 1975 »اإلتفاقيــة الجمركيــة بشــأن 
النقــل الدولــي للبضائــع بموجــب بطاقــة النقــل البــري الدولــي )TiR( وهــي أول إتفاقيــة دوليــة 
تتعلــق بالنقــل البــري تنضــم إليهــا دولــة فلســطين، وأصبحــت العضــو رقــم 72 المنضــم لهــذه 
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ــة خاصــة  ــات دولي ــى اربعــة اتفاقي ــة لالنضمــام ال ــم التنســيق مــع وزارة الخارجي ــة. وت اإلتفاقي
بالنقــل البــري وهــي: 

 	.)ATP( اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف

االتفاقية االوروبية للنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر النقل الطرقي.	 

اتفاقية السير على الطرق لعام 1968.	 

المعاهدة الدولية لموائمة الرقابة الحدودية على السلع لعام 1982.	 

 	.)ADR( االتفاقیة االوروبیة للنقل الدولي للبضائع الخطرة

وتــم التنســيق مــع وزارة الخارجيــة أيضــًا لالنضمــام الــى المعاهــدات الدوليــة التاليــة كعضــو 	 
دائــم علمــًا أن فلســطين عضــو مراقــب:

هــو 	  حاليــا  فلســطين  دولــة  ان  حيــث   )ICAO( المدنــي  للطيــران  الدوليــة  المنظمــة 
. الدائمــة  العضويــة  الحصــول  هــو  اليــه  نصبــو  ومــا  عضومراقــب 

المنظمــة العالميــة لالرصــاد الجويــة )WMO(حيــث ان دولــة فلســطين عضــو مراقــب ومــا 	 
نصبــو اليــه هــو الحصــول علــى العضويــة الدائمــة.

وكالــة النقــل الجويــة الدوليــة )IATA( العضويــة مجمــدة حاليــا بســبب وقــف االشــتراكات 	 
الســنوية.

المنظمــة الدوليــة البحريــة )IMO( حيــث ان دولــة فلســطين عضــو مراقــب ومــا نصبــو اليــه 	 
هــو الحصــول علــى العضويــة الدائمــة.

وتــم عقــد سلســلة مــن االجتماعــات وورش العمــل الداخليــة )بحضــور دولــي مثــل اإلتحــاد 
األوروبــي( والخارجيــة فــي مختلــف قطاعــات النقــل والمواصــالت واعــداد التصــورات للنهــوض 

بقطــاع النقــل العــام.

ومــن خــالل هــذه التحليــل للنتائــج نــرى أن هنــاك ضــرورة ملحة إلدراج أولوية سياســاتية لقطاع 
النقــل والمواصــالت ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة،  وكذلــك تكثيــف الجهــود للحــد مــن 
عــدد حــوادث الطــرق وتقليــل عــدد الوفيــات واإلصابــات الناتجــة عنهــا وتخفيــف اإلختناقــات 
المروريــة، مــن خــالل اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة إلقــرار وتنفيــذ مشــاريع قوانيــن وأنظمــة 
النقــل وتطبيــق اللوائــح الخاصــة بنظــام الحجــز اإلداري بالتعــاون مــع جهــاز الشــرطة، وتوفيــر 
البنــى التحتيــة الشــاملة ألمــن الطــرق القائمــة والجديــدة فــي كافــة المناطــق بمــا يشــمل 
الجانبيــة  الحمايــة  التحذيــر واإلرشــاد وتركيــب حواجــز  الطرقــات وتركيــب الفتــات  تخطيــط 
للطرقات،...إلــخ، ورفــع كفــاءة المؤسســات ذات العالقــة وتعزيــز دور شــرطة المــرور بشــكل 
فعــال للحــد مــن كافــة المخالفــات المروريــة التــي تــؤدي إلــى حــوادث الســير، وتســاهم فــي 
تخفيــف االختناقــات المروريــة وخاصــة فــي مراكــز المــدن، وتكثيــف الجهــود الالزمــة إلنجــاز 
مشــاريع خاصــة بتحديــث وتطويــر وســائل النقــل العــام لمــا لــه انعــكاس واثــر ايجابــي أيضــا 
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علــى تخفيــف االختناقــات المروريــة وتشــجيع المواطنيــن علــى اســتخدام وســائل النقــل العــام 
عوضــا عــن المركبــات الخاصــة، والعمــل علــى إنهــاء ظاهــرة اســتخدام المركبــات غيــر القانونيــة. 
إضافــة إلــى ذلــك تكثيــف الجهــود إلجــاد حلــول جذريــة لألزمــات الحــادة التــي مــا ا زلــت فــي 
بعــض المقاطــع مــن الطــرق التــي تصــل بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة والتــي تشــكل عبئــا 

ثقيــال علــى الحركــة ومــن األمثلــة علــى ذلــك المدخــل الشــمالي والجنوبــي لمخيــم قلنديــا.

ــج المســتهدفة فيمكــن إيجــاز  أمــا فيمــا يتعلــق بالعوامــل التــي أعاقــت تحقيــق بعــض النتائ
ذلــك باإلحتــالل الرئيســي كعامــل أساســي ينبثــق عنــه عامــل آخــر والمتمثــل بالتمويــل الــالزم 

ــة المــدى. ــرة ومتوســطة وطويل ــة واإلســتراتيجية قصي ــذ المشــاريع التطويري لتنفي
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رؤية القطاع ورسالة الوزارة قائد القطاع

1.3 رؤية القطاع
قطــاع نقــل ومواصــالت آمــن وفعــال، يلبــي احتياجــات المواطــن، يؤمــن الربط الدولي، يســاهم 

فــي اســتدامة االقتصــاد الوطنــي، وصديــق للبيئة .

2.3 رسالة وزارة النقل والمواصالت
ملتزمــون بتنظيــم قطــاع النقــل المواصــالت، وصــواًل لقطــاع نقــل آمــن ومتطــور وصديــق 

للبيئــة باســتخدام النظــم الحديثــة بمعاييــر عالميــة.

القسم الثالث
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األهداف اإلستراتيجية والنتائج 2021  -  2023 
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األهداف اإلستراتيجية والنتائج 2021 - 2023 .
ــج،  ــة والنتائ  ســيتناول هــذا الجــزء مــن تحديــث اإلســتراتيجية األهــداف اإلســتراتيجية المعدل
والمؤشــرات، واإلســتهدافات لألعــوام 2021، 2021، 2023 باإلســتناد إلــى العــام 2019 

كخــط أســاس. 

لتحديــث  والمواصــالت  النقــل  قطــاع  ُتمثــل  التــي  للــوزارات  الفاعلــة  للمشــاركة  ونتيجــة 
النصفيــة  المراجعــة  تقريــر  علــى  اإلطــالع  وبعــد   2023 - 2021 القطاعيــة   اإلســترانيجية 
2017   -   2019 ألجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 - 2022 وبالتالــي النتائــج التــي تــم تحقيقهــا 
الرباعــي  التحليــل  مصفوفــة  والســيما  القطــاع   واقــع  تحليــل  وبعــد   2019 - 2017 خــالل 

الشــركاء علــى إســتحداث هدفيــن  إســتراتيجيين:  بيــن  التوافــق  تــم   )SWOT(

تنظيم وترخيص ُمستخدمي الطريق.. 1

وتعزيز السالمة على الطرق لمستخدمي الطريق. . 2

ويعود إستحداث الهدفين المذكورين:

ليتسنى لوزارات القطاع معالجة وتغطية كافة القضايا والمفاصل الرئيسية للقطاع.	 

إلبراز قضايا رئيسية وجوهرية عولجت بصورة ُمقتضبة في المرحلة 2017 - 2019.	 

وبالتالــي فــإن تحديــث اإلســتراتيجية القطاعيــة للنقــل والمواصــالت 2021  - 2023 سيشــتمل 
علــى األهــداف اإلســتراتيجية التاليــة:

الهدف اإلستراتيجي)1(: قطاع نقل ومواصالت ُمحوكم وفق المعايير الدولية. 1

الهدف اإلستراتيجي)2(: تطوير البنى التحتية للنقل الطرقي.. 2

الهدف اإلستراتيجي)3(: تعزيز السالمة على الطرق لمستخدمي الطريق.. 3

الهدف اإلستراتيجي)4(: تنظيم وترخيص ُمستخدمي الطريق.. 4

الهدف اإلستراتيجي)5(: فلسطين جزءًا  رئيسيًا من شبكة الربط العربي والدولي. 5

 والجدول) أ( يوضح األهداف اإلستراتيجية والنتائج 2021 - 2023.

القسم الرابع
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ستراتيجية 2021 - 2023
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األهداف اإلستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية 
وغايات التنمية المستدامة
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 األهداف اإلستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية 
المستدامة.

ســيثقدم هــذا الجــزء مــن اإلســتراتيجية لمحــة عامــة عــن الكيفيــة التــي ترتبــط بهــا األهــداف 
السياســاتي  الندخــل  مســتوى  علــى  الوطنيــة  السياســات  بأجنــدة  ونتائجهــا  اإلســتراتيجية 

وكذلــك إرتباطهــا بغايــات التنميــة المســتدامة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 - 2022 لــم تتبنــى أولويــة سياســاتية 
لقطــاع النقــل والمواصــالت، واقتصــرت ذلــك علــى 2 مــن التدخــالت: 

التدخل )1( تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة خدمات النقل للمواطنين.	 

لإلقتصــاد 	  الالزمــة  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  وتنفيــذ  تصميــم   )2( والتدخــل 
والســيما)المطار والمينــاء، المناطــق الصناعيــة، شــبكات المواصــالت والميــاه، والكهربــاء 

واإلتصــاالت.
وهــذه التدخــالت ال تعطــي القطــاع أهميتــه كقطــاع ناهــض لالقتصــاد الفلســطيني، لمــا 
يوفــره مــن تأميــن حركــة نقــل الــركاب والبضائــع علــى النطاقيــن المحلــي والدولــي، ومــا يلعبــه 
مــن دورًا رائــدا فــي دفــع حركــة االقتصــاد وتقديــم الخدمــات للقطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة 

األخــرى، كمــا يوفــر فرصــا لالســتثمار وإيجــاد فــرص للعمــل.

ــوزراء  ــة رئيــس ال تقدمــت وزارة النقــل والمواصــالت كقائــد للقطــاع برســالة إلــى مكتــب دول
بتاريــخ 22/12/2019 إلدراج قطــاع النقــل والمواصــالت كأولويــة سياســاتية ضمــن أجنــدة 

السياســات الوطنيــة.

السياســات  بأجنــدة  وإرتباطهــا  األهــداف االســتراتيجية 2021 - 2023  يوضــح  )أ(  والجــدول 
المســتدامة. التنميــة  وأهــداف   2022 -  الوطنيــة 2017 

القسم الخامس
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الجدول )4(: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

الهدف الرقم
اإلستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة السياسات 
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةالوطنية ذو العالقة

1
قطاع نقل 

ومواصالت 
ُمحوكم وفق 

المعايير الدولية.

إصالح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها 
لتعزيز كفاءتها في تعزيز الخدمات.

تحديث وتوحيد المنظومة القانونية 
والتشريعية بما يتوافق مع اإللتزامات 

الدولية لدولة فلسطين.

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

هدف )9( إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

وتشجيع االبتكار. الغاية 9 - أ غاية أتيسير تطوير 
البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود 

في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم 
المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 
األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية 
غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف )11( جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

الصمود ومستدامة. الغاية 11 - 2 توفير 
إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

السن، بحلول عام 2030.

2
توفير نقل آمن 

لُمستخدمي 
الطريق.

تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة 
خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

اإلرتقاء بمستوى وجودة الخدمات 
الطبية)البنية التحتية، األجهزة الطبية، 

األدوية، توظيف تكنولوجيا المعلومات، 
التدريب والتأهيل للكوادر الصحية، المعايير 

الصحية(.

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الحيوية الالزمة لإلقتصاد والسيما )المطار 

والميناء، المناطق الصناعية، شبكات 
المواصالت والمياه والكهرباء واإلتصاالت.

تطوير إستراتيجية تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين على المستويات 

المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، 
بالتركيز على المناطق المهمشة والقدس 

الشرقية.

ضبط معدالت التلوث والحد من إنبعاثات 
غازات الدفيئة.

هدف )9( إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

وتشجيع االبتكار. الغاية 9 - أ غاية أتيسير تطوير 
البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود 

في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم 
المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 
األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية 
غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف )11( جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

الصمود ومستدامة. الغاية 11 - 2 توفير 
إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

السن، بحلول عام 2030.
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الجدول )4(: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

الهدف الرقم
اإلستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة السياسات 
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةالوطنية ذو العالقة

تطوير البنى 3
التحتية للنقل.

تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة 
خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الحيوية الالزمة لإلقتصاد والسيما )المطار 

والميناء، المناطق الصناعية، شبكات 
المواصالت والمياه والكهرباء واإلتصاالت.

هدف )9( إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

وتشجيع االبتكار. الغاية 9 - أ غاية أتيسير تطوير 
البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود 

في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم 
المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 
األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية 
غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف )11( جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

الصمود ومستدامة. الغاية 11 - 2 توفير 
إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

السن، بحلول عام 2030.

4
تنظيم وترخيص 

ُمستخدمي 
الطريق

تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة 
خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

اإلرتقاء بمستوى وجودة الخدمات 
الطبية)البنية التحتية، األجهزة الطبية، 

األدوية، توظيف تكنولوجيا المعلومات، 
التدريب والتأهيل للكوادر الصحية، المعايير 

الصحية(.

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الحيوية الالزمة لإلقتصاد والسيما )المطار 

والميناء، المناطق الصناعية، شبكات 
المواصالت والمياه والكهرباء واإلتصاالت.

تطوير إستراتيجية تحسين الخدمات 
المقدمة للمواطنين على المستويات 

المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، 
بالتركيز على المناطق المهمشة والقدس 

الشرقية.

هدف )9( إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

وتشجيع االبتكار. الغاية 9 - أ غاية أتيسير تطوير 
البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود 

في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم 
المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 
األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية 
غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف )11( جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

الصمود ومستدامة. الغاية 11 - 2 توفير 
إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

السن، بحلول عام 2030.
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الجدول )4(: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

الهدف الرقم
اإلستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة السياسات 
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةالوطنية ذو العالقة

5
فلسطين جزءًا  

رئيسيًا من شبكة 
الربط العربي 

والدولي

تطوير أنماط النقل المتعدد وتحسين جودة 
خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الحيوية الالزمة لإلقتصاد والسيما )المطار 

والميناء، المناطق الصناعية، شبكات 
المواصالت والمياه والكهرباء واإلتصاالت.

تحديث وتوحيد المنظومة القانونية 
والتشريعية بما يتوافق مع اإللتزامات 

الدولية لدولة فلسطين.

جذب اإلستثمار المحلي واألجنبي 
المباشر وتشجيعه، بالتركيز على قطاعات 

اإلنشاءات، السياحة، الزراعة، والطاقة، 
اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

هدف )9( إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، 

وتشجيع االبتكار. الغاية 9 - أ غاية أتيسير تطوير 
البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود 

في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم 
المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 
األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية 
غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

الهدف )11( جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 

الصمود ومستدامة. الغاية 11 - 2 توفير 
إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة 

وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها 
ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 

السن، بحلول عام 2030.





القسم السادس

برامج الموازنة 2021 - 2023
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برامج الموازنة 2021 - 2023
النقــل  لــوزارة  الموازنــة  برامــج  عــن  عامــة  لمحــة  اإلســتراتيجية  مــن  الجــزء  هــذا  ســيثقدم 
فــي  الرئيــس  الشــريك  واإلســكان  العامــة  األشــغال  ووزارة  القطــاع  قائــدة  والمواصــالت 

القطــاع.

والجدول )ج( يوضح برامج الموازنة.

القسم السادس
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جدول )5(: برامج الموازنة 2021 - 2023

برنامــج 
رقــم 

الموازنــة
سم برنامج الموازنة

ا
سة برنامج الموازنة

سيا
ت 

غايا
ف برنامج الموازنة

أهدا
ستراتيجية

ف اإل
نتيجة الهد

ف البرنامج
ي يدعمها هد

الت
سة 

س
سم المؤ

ا
سؤولة

الم

ق المعايير الدولية
ت ُمحوكم وف

ال
ص

طاع نقل وموا
ي )1(: ق

ستراتيج
ف اإل

الهد

2205
ي

اإلدار
شفافية 

ت 
ظمة إدارة فعالة وذا

أن
سائلة. 

وم
ت تعمل 

صال
إدارة وزارة النقل والموا

ت 
ظمة واإلجراءا

وفقا للقوانين واألن
المعتمدة

ي الخدمة 
ت المقدمة لمتلق

الخدما
ت جودة عالية.

ذا

ت 
طاعا

ي ق
ط

قوانين ولوائح ُتغ
ت 

شريعا
النقل وُمتوائمة مع الت

الدولية.

طاع النقل 
ي لق

س
س

ظام المؤ
الن

طور.
ت م

صال
والموا

وزارة النقل 
ت.

صال
والموا

ي.
طرق

ى التحتية للنقل ال
طوير البن

ي)2(: ت
ستراتيج

ف اإل
الهد

2209
ف 

شرا
ظيم واال

ط والتن
طي

التخ
ق

طر
ى ال

عل

سبة 
ق بن

طر
صميم 

ط وت
طي

تخ
سية بحلول 

ق الرئي
طر

% من ال
 25

ط 
ق الرب

عام 2021 بما يحق
ي بكفاءة وفاعلية.

ي والدول
الداخل

ت 
صفا

ق الموا
ق وف

طر
ط ال

طي
تخ

ي العام 
% ف

سبة 25 
العالمية بن

2023

سنة 
ت مح

صال
ق والموا

طر
شبكة ال

ومؤهلة.

طة.
ضبو

ث بيئية م
ت تلو

معدال

وزارة النقل 
ت.

صال
والموا

2210
ي للنقل 

طن
ط الو

طي
التخ

ت
صال

والموا

ط 
سائ

ظام نقل متعدد الو
توفير ن

ستثمار 
سائل لزيادة حجم اال

والو
ت النقل المختلفة و 

ي مجاال
ف

طين عربيًا 
س

ط فل
ي رب

ساهم ف
ي

% بحلول نهاية 
سبة 60 

ودوليًا بن
عام 2026.

شبكة 
سيا من 

طين جزءًا رئي
س

فل
 %

سبة 20 
ي بن

ي والدول
ط العرب

الرب
ي العام  2022.

ف

ط 
سائ

ط والو
توفير نقل متعدد األنما

ي العام 2022
% ف

سبة 10 
بن

ت 
ي مجاال

ستثمار ف
زيادة حجم اال

ي 
% ف

سبة 50 
النقل المختلفة بن

العام 2022

سنة 
ت مح

صال
ق والموا

طر
شبكة ال

ومؤهلة.

طة.
ضبو

ث بيئية م
ت تلو

معدال

وزارة النقل 
ت.

صال
والموا
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جدول )5(: برامج الموازنة 2021 - 2023

برنامــج 
رقــم 

الموازنــة
سم برنامج الموازنة

ا
سة برنامج الموازنة

سيا
ت 

غايا
ف برنامج الموازنة

أهدا
ستراتيجية

ف اإل
نتيجة الهد

ف البرنامج
ي يدعمها هد

الت
سة 

س
سم المؤ

ا
سؤولة

الم

ق
طري

ي ال
ستخدم

ق لم
طر

ى ال
المة عل

س
ي)3(: تعزيز ال

ستراتيج
ف اإل

الهد

2206
ي 

ســتخدم
م

ص 
وترخيــ

ظيــم 
تن

ق
طريــ

ال

ق 
وفــ

ث 
وحديــ

توفيــر نقــل آمــن 
% بحلــول 

ســبة 40 
ضــل المعاييــر بن

أف
.2026

عــام 

ق 
طري

ي ال
ستخدم

% من م
 30

ظمة 
ق القوانين واألن

صين وف
مرخ

ت خالل عام 2022
والتعليما

ص 
ى رخ

صول عل
ت الح

طوير إجراءا
ت

  %
سبة 25  

سياقة بن
ت وال

المركبا
خالل عام 2023

ت 
صال

ت مهن الموا
طوير خدما

ت
 %

سبة 20  
ت الفنية بن

صفا
والموا

خالل عام 2023

سائل نقل متوائمة والمعايير 
و

الدولية.

طورة ومتميزة.
ت نقل م

خدما

بيئة مرورية آمنة.

طة.
ضبو

ث بيئية م
ت تلو

معدال

وزارة النقل 
ت.

صال
والموا

ق
طري

ي ال
ستخدم

ص ُم
ظيم وترخي

ي)4(: تن
ستراتيج

ف اإل
الهد

2206
ي 

ســتخدم
م

ص 
وترخيــ

ظيــم 
تن

ق
طريــ

ال

ق 
وفــ

ث 
وحديــ

توفيــر نقــل آمــن 
% بحلــول 

ســبة 40 
ضــل المعاييــر بن

أف
.2026

عــام 

ق 
طري

ي ال
ستخدم

% من م
 30

ظمة 
ق القوانين واألن

صين وف
مرخ

ت خالل عام 2022
والتعليما

ص 
ى رخ

صول عل
ت الح

طوير إجراءا
ت

  %
سبة 25  

سياقة بن
ت وال

المركبا
خالل عام 2022

ت 
صال

ت مهن الموا
طوير خدما

ت
 %

سبة 20  
ت الفنية بن

صفا
والموا

خالل عام 2023

سائل نقل متوائمة والمعايير 
و

الدولية.

طورة ومتميزة.
ت نقل م

خدما
وزارة النقل 
ت.

صال
والموا
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جدول )5(: برامج الموازنة 2021 - 2023

برنامــج 
رقــم 

الموازنــة
سم برنامج الموازنة

ا
سة برنامج الموازنة

سيا
ت 

غايا
ف برنامج الموازنة

أهدا
ستراتيجية

ف اإل
نتيجة الهد

ف البرنامج
ي يدعمها هد

الت
سة 

س
سم المؤ

ا
سؤولة

الم

طاع  
ي الق

شريكة ف
ت الحكومية ال

سا
س

برامج الموازنة للمؤ

1810
ي 

البرنامج اإلدار

ت 
وذا

فعالــة 
إداريــة 

ظمــة 
أن

ســائلة وحديثــة تعمــل 
شــفافية و م

2023
عــام 

بحلــول 
ت 

ادارة الوزارة لتعمل وفقا لالجراءا
المتبعة والمعمول بها لغاية 2023

ق 
ت ُمحوكم وف

صال
طاع نقل وموا

ق
المعايير الدولية

شغال 
وزارة األ

العامة و 
سكان 

اإل

1806
سكان

طاع األ
ظيم ق

طوير و تن
ت

ق آمنه 
طر

شبكة 
بنية تحتية و 

ت 
للجمعيا

سكن 
ى 

صول عل
ص الح

سيع فر
تو

سكانية تعاونية 
ت ا

ق ل 5 جمعيا
الئ

شمالية 
ت ال

ظا
ي المحاف

ف
ي

طرق
ى التحتیة للنقل ال

طویر البن
ت

شغال 
وزارة األ

العامة و 
سكان 

اإل

1809
ق 

طــر
شــبكة ال

البنيــة التحتيــة ل
طــن

ى الو
ســتو

م
ى 

علــ

ق 
طر

شبكة ال
% من 

صيانة 9  
ق 

طر
طع ال

سين عدد من مقا
وتح

ى 
ستو

طره و رفع م
ي تعتبر خ

الت
سالمة المرورية فيها 

ال

ى 
ستو

ق و رفع م
طر

سين ال
تح

صيانة 
سالمة عليها من خالل 

ال
ي 

ك ف
ق و كذل

طر
شبكة ال

جزء من 
طرة.

طع الخ
المواقع و المقا

ق 
طر

ى ال
سالمة عل

تعزیز ال
ق.

طری
ي ال

ستخدم
لم

شغال 
وزارة األ

العامة و 
سكان 

اإل
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جدول )5(: برامج الموازنة 2021 - 2023

برنامــج 
رقــم 

الموازنــة
سم برنامج الموازنة

ا
سة برنامج الموازنة

سيا
ت 

غايا
ف برنامج الموازنة

أهدا
ستراتيجية

ف اإل
نتيجة الهد

ف البرنامج
ي يدعمها هد

الت
سة 

س
سم المؤ

ا
سؤولة

الم

1809
ق 

طــر
شــبكة ال

البنيــة التحتيــة ل
طــن

ى الو
ســتو

م
ى 

علــ

طورة 
ق آمنة مت

طر
شبكة 

توفير 
صادية و 

فعالة داعمة للتنمية األقت
ى تلبية حاجة 

اإلجتماعية وقادرة عل
شاء 

طاع من خالل إعادة إن
هذا الق

ق 
طر

شبكة ال
% من 

وتأهيل 5  
شبكة 

طول 
التابعة للوزارة وزيادة 

% بحلول عام  
سبة  0.13  

ق بن
طر

ال
.2023

ى 
سين قدرة الوزارة عل

و تح
ىء و 

طوار
ت ال

ستجابة لحاال
األ

طية 300 
األعمال الروتينية لتغ

ق 
طر

طاع ال
ظيم ق

يوم عمل وتن
ت 

شريعا
من خالل إيجاد الت

ق 
سي

ظمة والتن
والقوانين واألن

ت و 
ت و الوزارا

سا
س

مع المؤ
طاع 

ي ق
ت العاملة ف

شركا
ال

شاملة 
ت 

البنية التحتية توفير بيانا
ق 

طر
شبكة ال

موثوقة محدثة عن 
ستجابة 

ى األ
ورفع قدرة الوزارة عل

ىء و تنفيذ االعمال 
طوار

ت ال
لحاال

ق جديدة تخدم 
طر

ق 
ش

الروتينية و
سكنية.

ت ال
التجمعا

صل 
ق التوا

توفير بنية تحتيه آمنه تحق
ت المختلفة من 

طاعا
و تدعم الق

ق جديدة و  إعادة 
طر

شاء  
خالل إن

ق التابعة 
طر

شبكة ال
شاءجزء من 

إن
للوزارة

سنوية محدثة 
ت 

توفير معلوما
سهيل أتخاذ 

ق لت
طر

شبكة ال
ل

ق 
طر

شبكة ال
ط ل

طي
ت والتخ

القرارا
طنية.

الو

ستجابة 
ى األ

سين قدرة الوزارة عل
تح

ىء وتنفيذ أعمال  
طوار

ت ال
لحاال

صيانة الروتينية بواقع 300 يوم 
ال

عمل خالل العام.

ي 
طرق

ى التحتیة للنقل ال
طویر البن

ت
شغال 

وزارة األ
العامة و 
سكان

اإل



القسم السابع

الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023  
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الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023  

 سُيقدم هذا الجزء من اإلستراتيجية لمحة عامة الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 
2021 - 2023لوزارة النقل والمواصالت قائدة القطاع ووزارة األشغال العامة واإلسكان 

الشريك الرئيس في القطاع. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن مــا يتــم إعتمــاده مــن أســقف للموازنــات لــوزارات القطــاع غيــر كافيــة، 
وبالتالــي فــإن الميزانيــات التــي يتــم تخصيصهــا تذهــب كنفقــات تشــغيلية، باإلضافــة لبعــض 

المشــاريع التطويريــة الملحــة وبعــض مشــاريع األبنيــة.
أمــا بخصــوص المانحيــن، فتــم إعــداد المخطــط الشــمولي للطــرق والمواصــالت، والــذي مــن 
شــأنه المســاهمة فــي تشــجيع المانحيــن علــى دعــم قطاعــات النقــل والمواصــالت المختلفــة، 
وخاصــة البريــة والبحريــة والجويــة، ســيما وأن العديــد مــن المانحيــن وخاصــًة دول اإلنحــاد 

األوروبــي قرنــوا التمويــل بوجــدود مخطــط شــمولي للطــرق والمواصــالت.
  وفــي ظــل التوجهــات الحكوميــة بإعتمــاد أســقف موازنــة ُمنخفضــة لكافــة الــوزارات 
بســبب الضائقــة الماليــة التــي تمــر بهــا الحكومــة نتيجــة لحصــار المالــي، فإنــه مــن غيــر المتوقــع 
أن يتوفــر أيــة موازنــات لقطاعــات النقــل المختلفــة، ويقتصــر مــا يتــم تخصيصــه مــن ميزانيــات 

علــى النفقــات التشــغيلية. والجــدول د يوضــح المــوارد الماليــة المتاحــة.
جدول)6( : الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023

مالحظات202120222023االجهة

حكومة 

القائــدة  المؤسســة  موازنــة 
ع  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 54,100,00059,510,00065,461,000للقطــا

المؤسســات  موازنــة 
فــي  الشــريكة  الحكوميــة 
األشــغال  –)وزارة  القطــاع 

واإلســكان( العامــة 
50,880,00071,490,00047,100,000

موازنة العام 2021 تعتمد 
على مدى إلتزام وزارة 

المالية بتسديد مستحقات 
المقاولين عن المشاريع 
الجاري تنفيذها 2018 -  

2020  حيث يتم أستكمال 
العمل في عدد من المشاريع 

بعد توقفها بسبب األزمة 
المالية و أزمة كورونا وفي 

حال عدم سدادها )ما يقارب 
50 مليون شيكل ( و زيادة 

المخصص المالي للوزارة 
فأن عدد المشاريع سوف 

يتأثر بالمبالغ التي سوف يتم 
صرفها خالل العام 2020

الدول المانحة

القسم السابع
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جدول)6( : الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021 - 2023

مالحظات202120222023االجهة

0*0*8,450,000عبر حساب الموازنة الموحد 

تم تخصيص منحة من 
البنك األسالمي بقيمة  

8,45 مليون دوالر لتنفيذ 
مشروعين في الضفة و 

مشروع في قطاع غزة و 
بإنتظار توقيع العقد للبدء 
بإجراءات الطرح للعطاءات

0*0*0*مشاريع عبر شركاء آخرين 
ما هو مؤكد حاليًا، ما 

ستخصصه الحكومة من 
موازنات.

0*0*0*مؤسسات األمم المتحدة 
ما هو مؤكد حاليًا، ما 

ستخصصه الحكومة من 
موازنات.

مدنــي  مجتمــع  مؤسســات 
0*0*0*محلــي 

ما هو مؤكد حاليًا، ما 
ستخصصه الحكومة من 

موازنات.

مدنــي  مجتمــع  مؤسســات 
0*0*0*دولــي 

ما هو مؤكد حاليًا، ما 
ستخصصه الحكومة من 

موازنات.

0*0*0*القطاع الخاص
ما هو مؤكد حاليًا، ما 

ستخصصه الحكومة من 
موازنات.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 113,430,000131,000,000112,561,000المجاميع:

)*( أي مــوارد ماليــة ســُتتاح الحقــًا للقطــاع خــالل األعــوام 2021 -  2023 ســُتضمن ضمــن 
تقاريــر المراجعــة ذات العالقــة.








