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 الوزارةكلمة وكيل  .1
و  العامة  األشغال  وزارة  التشييد    اإلسكانإن  في  كبيرة  مسؤوليات  عاتقها  على  تحمل  والتي  والحيوية،  الهامة  الحكومية  الدوائر  من 

 .ية واإلنشائية الكبيرةاإلسكانوالبنية التحتية، وهي محط أنظار الحكومة في املشاريع  اإلسكان و   اإلعمارواإلنشاءات و 

و  العامة  الذي    محور هما    رئيسيين  محورينفي    اإلسكانوتعمل وزارة األشغال  العامة  الحكومية من  يتضمن منظومةاألشغال    املشاريع 

تحتية،    ودوائر  لوزاراتمباني   وبنية  رئيسية  وطرق  في  اإلسكان  ومحور حكومية  للمساهمة  يسعى  املشاريع    الذي  ية  اإلسكانتوفير 

 .اإلسكانللمواطنين لسد العجز في قطاع 

و  العامة  األشغال  وزارة  في قطاع  تح  إلى  اإلسكانتسعى  املستدامة  العمرانية  التنمية  في فلسـطين، كما    اإلسكانقيق  األساسية  والبنية 

األسر    إلىتسعى   تحتاجها  التي  واالجتماعية  الصحية  الشروط  توفر  التي  السكنية  الوحدات  من  والنوعية  الكمية  الزيادة  تحقيق 

 .الفلسطينية وخاصة ذات الدخل املحدود

من حرص   توانطالقا  على  وزارة  الوزارة  قامت  فقد  لها،  املنشودة  الغايات  وتحقيق  العامة  رؤيتها  وتحقيق  نجاحها  عناصر  أهم  حقيق 

و  العامة  االستراتيجي   اإلسكاناألشغال  التخطيط  لجنة  وأعضاء  املؤسس ي  األداء  وتطوير  التخطيط  بوحدة  الخطة    ممثلة  بإعداد 

للفترة   للوزارة وذلك  للوزارة وهي،  2024-  2022االستراتيجية  الخمسة  القطاعات  وقطاع    اإلعماروقطاع    اإلسكانقطاع   والتي شملت 

أدوات   إلى ، حيث تم االستناد في إعدادها وقطاع اإلنشاءات وقطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداءاإلقليمية  األشغال العامة والطرق 

الداخلي  الوزارة  تحليل واقع  القياسية وكذلك  الوزارة واألشخاص ذوي  والخارجي    التخطيط االستراتيجي  إدارات  البؤرية مع  واللقاءات 

 العالقة، وصوال لصياغة أبرز القضايا واألهداف االستراتيجية خالل الثالث سنوات القادمة.

ثمرة   االستراتيجية  الخطة  هذه  كافة  لوتأتي  من  الزمالء  واألخوة  املؤسس ي  والتطوير  التخطيط  بوحدة  ممثلة  الوزارة    اإلداراتجهود 

ومتكاملة  وكذلك   في وضع خطة شاملة  كبيرا  دورا  ملساهمتهم  كان  والذي  الوزارة  بمجاالت  العالقة  ذات  املؤسسات  من    حيثشركاؤنا 

الجهود لهذه  التقدير  وكامل  الجزيل  بالشكر  لهم  به  نتقدم   ونهيب 
 
قدما للمض ي  املستمر وصوال    م  والتعاون  الدعم  ملجتمع عمراني  في 

 متكامل لكافة فئات شعبنا.

 

 

 

 ناجي يوسف سرحان  م.                                                                                                                                                                               

 اإلسكان وكيل وزارة األشغال العامة و 
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 :تمهيد .2

  ترجمتهاملؤسسة و تحقيق تصّوٍر واضح حول مستقبل    إلىعملّيٍة منهجّيٍة تسعى    أنه عبارة عن   يمكن تعريف التخطيط االستراتيجي على 

ناسبة لتنفيذها.  أهداٍف عامة لبيئة العمل،   إلىوتحويله  
ُ
وذلك من خالل األخذ بعين االعتبار جميع املتغيرات    ومن ثّم اختيار الَوسائل امل

والخارجية،   الداخلية  الكما  والعوامل  الوسيلة  املؤسساتأّنه  في  املسؤولين  تساعد  أفضل    تي  لتحقيق  ناسبة 
ُ
امل اإلجراءات  تحديد  في 

 باالعتماد على استخدام املواِرد املتاحة في بيئة العمل. النتائج  

  الفلسطيني املواطن الحتياجات تستجيب أن شأنها من شاملة إصالحية سياسة إجراء وتطبيق إلى الفلسطينية الحكومة  سعي  ظل  وفي

وكفاءة حقيقيا تطويرا وتشكل  ، اونوعيته الخدمات  مستوى  تحسينوتكفل   على   الحكومية،  املؤسسات ومهنية لفاعلية  ا  لزام  فكان 

في فترات سابقة و  التطوير والتحسين  الوزارة خطوات  بدأت  بشكل عام. وقد   في  نفسها الوزارة  تعتبرالوزارة متابعة وتحديث خططها 

العمليات بأدائها،  واالرتقاء الداخلية أوضاعها لتطوير متواصلة عمل  ورشة سير   وربطها وتوحيدها تتهاوأتم  العمل  وأنظمة وتحسين 

  ذات العالقة املؤسسات كافة مع  التكامل  وتحقق بين إدارات ودوائر الوزارة،  ودقتها املعلومات تبادل  سرعة تؤمن  واحدة شبكة ضمن

 وإيجاد التكنولوجيا،  قطاع في التطور  عبر مواكبة للمواطنين أفضل  خدمات وتقديم الوزارة،  عمل  في نوعية نقلة تحقيق من بما يمكنها

الجيد  ،   الجديدة  الوزارة وتوجهات وتتناسب  تنسجم  مالئمة إدارية هيكلية التخطيط  على  مبنية  فاعلة  إدارة  خالل  من  ذلك  .كل 
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 اإلطار العام ومرجعية العمل: .3

 وأهمها:ذات العالقة   ةالخطط والوثائق السابق تم االستناد في تحديث الخطة االستراتيجية للوزارة على عدد من

 (.2024-2022) للحكومة الفلسطينية االستراتيجي املعتمد اإلطار العام  •

 قطاعية الحكومية. ولويات ال وثيقة األ  •

 .2030 لألمم املتحدة لعام أهداف التنمية املستدامة •

 : 2024- 2022للحكومة الفلسطينية يوضح الشكل التالي محاور اإلطار االستراتيجي املعتمد  

 
 2024- 2022محاور اإلطار االستراتيجي الحكومي : 1شكل 

 عملية التخطيط االستراتيجي:  أهداف .4

الوزارة  ضمن شاملة تنمية تحقيق إلىللوزارة  ة  االستراتيجي  الخطة بإعداد واملتمثلة االستراتيجي التخطيط عملية تهدف  رؤية 

 التطوير لعملية االستجابة تكون  أن ويضمن األولوية ذات كافة مجاالت عملها تطوير في يسهم منظم علمي  محددة ومنهج وأهداف

 واملجتمع  للمواطنين  املجتمعية امللحة االحتياجات  مع ينسجم وبما  وطارئ  آني  وغير  مسبق  بشكل  لها  منظمة ومخطط والتنمية

 املحلي.

 الخطة:  إلعداداألسس العامة  .5

 .الوزارة ملجاالت عمل دراسة الواقع الحالي واالحتياجات الفعلية للوزارة من خالل التحليل العلمي  .1

 . والبناء عليها الخطط االستراتيجية السابقةتقييم  .2

 .التركيز على برامج تحسين خدمات البنى التحتية وجودة األداء املؤسس ي كأولوية .3

 . عداد الخطةن بشكل فاعل في كافة خطوات إالجهات ذات العالقة والخبراء الخارجييشراك إ .4

 . خالل سنوات الخطة وفي نهايتهاتحديد خط األساس للوضع الحالي وتحديد النقطة املستهدفة  .5
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 . لسد الفجوة بين الواقع الحالي والرؤية املستقبلية برامجوضع  .6

 .ة للمواطنينتحسين جودة الخدمات املقدمل الجاد السعي  .7

 . تحديد البرامج واألنشطة بشكل محدد ووضع خطط ملتابعتها وتقييمها داخليا .8

 توجهات التحول اإللكتروني وحوسبة جميع األنشطة. االعتباراألخذ بعين  .9

 الخطة اإلستراتيجية منهجية إعداد  .6
دبيات السابقة والتوافق على  مراجعة الخطط واأل منهجية   على الوثيقة وإعداد تحضير ولغاية بدايتها من التخطيط عملية ارتكزت

خالل   من  السابقة  االستراتيجية  الخطة  بتحديث  العام  املؤسس ياإلطار  األداء  وتطوير  التخطيط  كافة    وحدة  مع  وبالتنسيق 

 ويوضح الشكل التالي الخطوات املتبعة بشكل رئيس ي في إعداد الخطة:. ية بالوزارةالوحدات اإلدار 

 

 خطوات إعداد الخطة االستراتيجية للوزارة : 2شكل 

 :وفيما يلي تفصيل للخطوات أعاله

 املعلومات الالزمة للخطة. ومصادر واألدبيات املرجعيات كافة تجهيز  .1

 .اجتماعات دورية لفريق العمل  وتنسيق تحديد .2

 للتنفيذ.  الدورية باملراجعة والقيام الزمنية مواعيده وتحديد خطوات،  إلى  العمل  تقسيم .3

للسنوات    2021-2017االستراتيجية    خطةالمراجعة   .4 التشغيلية  والخطط 

 عليها. وتحديد أوجه القوة والتحديات التي واجهتها واملراكمة النوعية السابقة، 

األشغال العامة    وهي قطاعقطاعات رئيسية    خمس  إلى مجاالت عمل الوزارة  تقسيم   .5

وقطاع  اإلقليمية  والطرق   اإلنشاءات  وقطاع    اإلعماروقطاع    اإلسكانوقطاع 

 القيادة والتخطيط وتجويد األداء.

وفق   لكل قطاع رئيس ي من القطاعات الخمسة  عمل تقييم وتشخيص للواقع الحالي .6

بما   على  املستجدات  عمل  أيشتمل  مع  محدث،  بشكل  القطاعية  املؤشرات  هم 

الوزارة، وذلك من خالل جلسات بؤرية مع اإلدارات التابعة  التي تعمل فيها    للبيئة الداخلية والخارجية(  SWOT)  تحليل 

 هداف االستراتيجية لكل قطاع.لكل قطاع كل على حده واستخالص أهم القضايا واأل 
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 وأهدافها االستراتيجية ومهامها األساسية. الوزارة وقيم رسالةو رؤية  وتطوير  مراجعة .7

 . الوزارةمجاالت عمل ب املتعلقة اإلستراتيجية للقضايا تحليل تحديد و  .8

األ  .9 القطاعي اهدمراجعة  تلبي  ةف  بحيث  الفرعية  األهداف    واألهداف  فعليا  تلك 

القادمةلأل   الوزارةأهداف   ل   عوام  تقييم  ل وفقا  لنتائج  ووفقا  املحدثة  مؤشرات 

 الواقع الحالي.

ملناقشة  ورشعقد   .10 مسودة اإلطار االستراتيجي    عمل قطاعية للقطاعات الخمسة 

لكل قطاع، بحضور   والذي يشمل    مجموعة   التحليل الرباعي والقضايا واألهداف 

 .لكل قطاع  ةوالجهات ذات العالقاستشاريين  

 والعبر.  بهدف استخالص الدروس 2021تقييم املبادرات الحكومية املعتمدة والخطة التشغيلية للعام  .11

 .وفق املوارد املتاحة( تنفيذية) تشغيلية   عمل خطة  إعداد ب   البدء .12

 .إلثرائهاومستشارين وعرضها على خبراء وصياغتها مراجعة الخطة  .13

 واملالحظات. الراجعة التغذية ، وتلقي للمراجعة بالوزارة العليا  الفئة على الخطة  مسودة  عرض  .14

 ، ورفع الخطة لالعتماد.الخطة على النهائية التعديالت  إجراء .15

 اعتماد الخطة ونشرها. .16

املنعقدة وكذلك بعض صور  ورش العمل ( يوضحان فريق العمل املشارك في إعداد الخطة وفي 6ورقم )( 5رقم ) انامللحق

 أنشطة وفعاليات إعداد الخطة  
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 الخطة االستراتيجية  تسيناريوها .7
وباالســــــــتناد ا بنــــــــاء  علـــــــى دراســــــــة تحليليـــــــة للواقـــــــع الحــــــــالي فـــــــي قطــــــــاع غـــــــزة ســـــــيناريوهات رئيســــــــية، تـــــــم اقتراحهـــــــ  ثالثــــــــةتقتـــــــرح الخطـــــــة 

 وهي على النحو التالي:على دراسة وتقييم التجارب السابقة واستخالص الدروس منها،  

 : استمرار الحصارالسيناريو األول )الوضع القائم في ظل الحصار( .7.1

 افتراضات السيناريو 

. بقاء حركة املعابر على  .1
 
 النحو القائم مع عدم تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف مقارنة باملعمول به حاليا

مجاالت   .2 في  الحكومي  اإلنفاق  في  طفيف  تحسن  مع  والقطاع  الضفة  في  لحكومتين  بميزانيتين  العام  القطاع  عمل  استمرار 

 والتشغيل. االغاثة

إعادة  استمرار   .3 التنمية    اإلعمارمشاريع  مشاريع  من  كموجانب  الحالية  الوتيرة  نفس  ومشار على  اإلسالمي  البنك  يع  شاريع 

 دخال مواد البناء بالحد األدنى الالزم لتنفيذ تلك املشاريع. واستمرار إ ظل الحصارفي  بعض الجهات املانحة في العمل 

 جدد.  موظفي عقودوعدم استقطاب بقاء طاقم الوزارة الدائم بنفس العدد  .4

 وبقاء حالة العالقات بين الضفة والقطاع كما هي عليه.تجميد ملف املصالحة  .5

 سمات خطة السيناريو: 

 ما يلي:  ترتكز الخطة في هذا السيناريو على

خاصة   اإلسكانتطوير القوانين وإعداد السياسات واألبحاث والدراسات في مجاالت  سسة واإلصالح اإلداري و أالتوجه نحو امل  ✓

 .فيما يخص املواد البديلة

عمليات داخل الوزارة أو الخدمات  ال دارة وتحسين  خدمات محوسبة سواء إل تطوير  التحول االلكتروني و أنشطة    التركيز على ✓

 على املواطن في التعامل معملا سيكون له أثر كبير على ترشيد ال املقدمة للجمهور 
 
 خدمات الوزارة.  نفقات للوزارة وتسهيال

حدوث   ✓ املتوقع  ومن  نوعية  ذاتية  بجهود  الخارجي  التمويل  في  اختراق  في    تحسنإحداث  من  اإلقليمية  الطرق  نسبي  وقليل 

 ية. اإلسكان التحسن على مشاريع البنية األساسية و 

. تحسن اإلنفاق الحكومي عن طريق إطالق املباد ✓
 
 رات املمولة حكوميا

 زيادة أعداد املوظفين املثبتين وذلك بعد تثبيت موظفي العقود املؤقتة وتعيين موظفين جدد عن طريق ديوان املوظفين. ✓

 

  أكثر السيناريو الثاني )املتفائل(: )حدوث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع تفعيل  .7.2

 لسياسات اقتصادية وتبني سياسات توسعية(

 السيناريو افتراضات 

 . تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر املعابر التجارية مقارنة بالوضع الراهن .1

 تحسن في العالقات االقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خالل التسهيالت في املعبر باتجاهي الصادرات والواردات. .2

نمو   .3 معدالت  تحقيق  باستهداف  وذلك  مؤثرة  اقتصادية  لسياسات  الزراعة  تبني  خاصة  اإلنتاجية  القطاعات  في  ملحوظة 

 والصناعة.

 دخول جهات مانحة جديدة في عمل مشاريع بنى تحتية وسكنية. .4

 .اإلسكانتحسن في توجه املستثمرين لقطاع   .5

 تحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات إمداد الوقود والكهرباء واملياه واالتصاالت.  .6
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 الفقر والبطالة.تبني البرنامج الوطني للحد من  .7

 وتشغيل املزيد من العقود.  .8
 
 بقاء طاقم الوزارة بنفس العدد مع ازدياد طفيف سنويا

 سمات خطة السيناريو: 

 ما يلي: ترتكز الخطة في هذا السيناريو على 

 .على املشاريع اإلشرافعباء في مجال التخطيط والتصميم و األ زيادة التي تتابعها الوزارة مع املختلفة  متابعة املشاريعاستمرار  ✓

 وسرعتها.  عملية التحول االلكترونيزيادة أنشطة وبرامج   ✓

في  بدرجة أقل  الالزمة  عمليات تطوير القوانين والسياسات  لتركيز على  ا ✓  ألن تركيز الوزارة األساس ي 
 
من السيناريو األول نظرا

 . هذا السيناريو سيكون إدارة ومتابعة املشاريع بصورة أساسية

 في البنية التحتية واألساسية و سيشهد الق  ✓
 
 ملحوظا

 
 . ية في غزةاإلسكانطاع تطورا

 ( الحصار وتشديده مع تجميد ملف املصالحة : )تزايدالسيناريو الثالث )املتشائم( .7.3

 افتراضات السيناريو 

 .تراجع في معدالت النمو االقتصادي .1

 ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. .2

 الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.زيادة احتمالية ضعف قدرة  .3

 ارتفاع وتيرة الحصار على قطاع غزة. .4

 عن العمل.  .5
 
 توقف املشاريع املمنوحة دوليا

 حرب أخرى تشهدها املنطقة. .6

 

 سمات خطة السيناريو: 

، ومديريات  اآلليات واملعدات التابعة للوزارة  على  الطوارئ املعتمدة بدرجة أولى  اتعملي   إدارة  ترتكز الخطة في هذا السيناريو على

 .الوزارة وشئون املحافظات، اإلدارة االلكترونية

مع   (2202خطة عمل )للوزارة  التشغيلية م اعتماد السيناريو األول )استمرار الوضع القائم( في إعداد الخطة  سيت

، بحيث يتم  ثأو الثالعليها في حالة حدوث السيناريو الثاني   طفيفةجراء تعديالت إنشطة مرنة يمكن أتضمينها برامج و 

زيادة األنشطة ضمن برنامج املشاريع بصورة أوسع في حال السيناريو املتفائل والتركيز على أنشطة الطوارئ في حال  

 السيناريو املتشائم. 
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 تشخيص الواقع الحالي: .8

 : 2021  – 2002 اإلسكانوزارة األشغال العامة و   .8.1

ــام  اإلســـــــــكانأصـــــــــبحت وزارة األشـــــــــغال العامـــــــــة و  ــة مـــــــــع إ 2002تحمـــــــــل هـــــــــذا االســـــــــم منـــــــــذ يونيـــــــــو عـــــــ ثـــــــــر دمـــــــــج وزارة األشـــــــــغال العامـــــــ

يـــــــــتم علــــــــــى أساســــــــــها تنظــــــــــيم وتوجيــــــــــه  التــــــــــي. و يحكــــــــــم عمــــــــــل الــــــــــوزارة مجموعــــــــــة مـــــــــن القــــــــــوانين واألنظمــــــــــة الســــــــــارية اإلســـــــــكانوزارة 

ــانون العطــــــــــــاءات الحكوميــــــــــــة ) ، منهــــــــــــا:وضــــــــــــبط نشــــــــــــاط وخطــــــــــــط وسياســــــــــــات الــــــــــــوزارة ــانون تشــــــــــــجيع االســــــــــــتثمار 6/1999قــــــــــ (، قــــــــــ

(، قـــــــــوانين تنظـــــــــيم املـــــــــدن الســـــــــارية فـــــــــي محافظـــــــــات غـــــــــزة 3/1998(، نظـــــــــام تصـــــــــنيف املقـــــــــاولين، قـــــــــانون الـــــــــدفاع املـــــــــدني )1/1998)

قـــــــــــــات والشـــــــــــــقق والئحتـــــــــــــه التنفيذيـــــــــــــة، قـــــــــــــانون العمـــــــــــــل الفلســـــــــــــطيني، قـــــــــــــانون املواصـــــــــــــفات (، قـــــــــــــانون ملكيـــــــــــــة الطب 1936-1994)

ــى إضـــــــــــافةواملقـــــــــــاييس الفلســـــــــــطينية، قـــــــــــانون الخدمـــــــــــة املدنيـــــــــــة والئحتـــــــــــه التنفيذيـــــــــــة  ــي  إلـــــــــ العديـــــــــــد مـــــــــــن القـــــــــــرارات واألنظمـــــــــــة التـــــــــ

 تصدرها الوزارة أو مجلس الوزراء لتنظيم العمل في الوزارة.

ــى تحقيـــــــــق و  ــأتها علـــــــ ــا نحـــــــــو التنميـــــــــة العمرانيـــــــــة املســـــــــتدامة، هـــــــــدافأعملـــــــــت الـــــــــوزارة منـــــــــذ نشـــــــ ــتراتيجية املنبثقـــــــــة مـــــــــن رؤيتهـــــــ ها االســـــــ

، منهـــــــا: ســـــــواء عـــــــن طريـــــــق الـــــــوزارة أو بالتنســـــــيق مـــــــع الشـــــــركاء يةاإلســـــــكان تـــــــم انشـــــــاء مجموعـــــــة مـــــــن املشـــــــاريع  اإلسيييييي ا ففيييييي  م ييييييا  

ــي النـــــــــدى، ال ـــــــــي النمســـــــــاوي، مشـــــــــروع  ــا إســـــــــكان الفـــــــــرا، مدينـــــــــة الزهـــــــــراء، مـــــــ مشـــــــــروع مدينـــــــــة الشـــــــــيخ زايـــــــــد، مشـــــــــروع العـــــــــودة. كمـــــــ

ــام  ت بعــــــــدأنجــــــــز  ــاريع وحــــــــدة ســــــــكنية ضــــــــمن  7000يزيــــــــد عــــــــن  مــــــــا 2008العــــــ ــاع غــــــــزةاإلســــــــكان املشــــــ ــا: مدينــــــــة ســــــــمو ية فــــــــي قطــــــ ، منهــــــ

(، 1،2) املشــــــــــــــروع اليابــــــــــــــاني، املشــــــــــــــروع الســــــــــــــعوديية، الشــــــــــــــيخ حمــــــــــــــد الســــــــــــــكنية، العمــــــــــــــارات املتفرقــــــــــــــة، مدينــــــــــــــة االمــــــــــــــل الســــــــــــــكن 

ــاراتي ــا وتنفيــــــــذها أو بتخطيطالتــــــــي قامــــــــت الــــــــوزارة  اإلســــــــكانموازنــــــــات مشــــــــاريع  إجمــــــــالي. وغيرهــــــــا. وتقــــــــدر املشــــــــروع اإلمــــــ  اإلشــــــــرافهــــــ

 .2008مليون دوالر أمريكي بعد عام   300ومتابعتها ما يزيد عن    على تنفيذها

بهــــــــدف تحســــــــين ظــــــــروف الســــــــكن فــــــــي  مبــــــــادرة ســــــــكن كــــــــريم لعــــــــي  كــــــــريمالــــــــوزارة  أطلقــــــــت السييييييييك فييييييييي م ييييييييا  ت سيييييييي    ييييييييرو  و

ــاء بيــــــــــوت الفقــــــــــراء 2008قطــــــــــاع غــــــــــزة منــــــــــذ عــــــــــام  ــاريع مســــــــــكن كــــــــــريم لتــــــــــرميم وإعــــــــــادة تأهيــــــــــل وبنــــــــ ، تــــــــــم مــــــــــن خاللهــــــــــا تنفيــــــــــذ مشــــــــ

مليـــــــــون دوالر مـــــــــن خـــــــــالل عـــــــــدد مـــــــــن املؤسســـــــــات  50ج قرابـــــــــة والحـــــــــاالت االجتماعيـــــــــة. ويقـــــــــدر التمويـــــــــل الـــــــــذي تـــــــــم تـــــــــوفيره للبرنـــــــــام

 االف مستفيد.  9العاملة في هذا املجال استفاد منها ما يزيد عن  

 
 خانيونس  -السكنية مدينة سمو الشيخ حمد : 3شكل 

ــار قطـــــــــاع غـــــــــزة مســـــــــئوليةالـــــــــوزارة  ولـــــــــت، ت  عمييييييييار  طييييييييا   ييييييييز فييييييييي م ييييييييا    ار   بعـــــــــد االعتـــــــــداءات االســـــــــرائيلية،  إدارة ملـــــــــف إعمـــــــ

ــاربوضــــــــــع خطــــــــــط  2008 عــــــــــدوان عــــــــــامحيــــــــــث تقــــــــــوم الــــــــــوزارة ومنــــــــــذ  وتســــــــــويقها ومتابعــــــــــة تنفيــــــــــذها مــــــــــع الجهــــــــــات الدوليــــــــــة  اإلعمــــــــ
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عــــــادة اعمـــــــار قطــــــاع غـــــــزة الخطــــــة الوطنيـــــــة إل وشـــــــاركت فــــــي اعـــــــداد  اإلعمــــــاردليـــــــل سياســــــات إعـــــــادة  بإعــــــداد. كمــــــا وقامـــــــت املختلفــــــة

والتنميـــــــــــة فـــــــــــي قطـــــــــــاع غـــــــــــزة لكافـــــــــــة القطاعـــــــــــات  اإلعمـــــــــــارولويـــــــــــات مشـــــــــــاريع إعـــــــــــادة أعـــــــــــداد وثـــــــــــائق إ، وتقـــــــــــوم ب 2014بعـــــــــــد عـــــــــــدوان 

ــار  الحكوميــــــــــة ــادة اعمــــــــ وتســــــــــويقها وتقــــــــــديمها للعديــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدول الداعمــــــــــة. وتشــــــــــرف الــــــــــوزارة بشــــــــــكل مباشــــــــــر علــــــــــى عمليــــــــــة إعــــــــ

االعتـــــــداءات اإلســـــــرائيلية % مـــــــن الوحـــــــدات الســـــــكنية التـــــــي هـــــــدمت بفعـــــــل 90 تـــــــم إنجـــــــاز إعمـــــــار مـــــــا يزيـــــــد عـــــــن ذإ، اإلســـــــكانقطـــــــاع 

ألــــــــف وحــــــــدة ســــــــكنية، كمــــــــا بلغــــــــت نســــــــبة  12حــــــــوالي  ومــــــــا قبلهــــــــا ومــــــــا بعــــــــدها( والبــــــــال  عــــــــددها 2014املتكــــــــررة علــــــــى قطــــــــاع غــــــــزة )

مليـــــــــون طــــــــن مــــــــن األنقـــــــــاض جــــــــراء عـــــــــدوان  2قرابــــــــة  إزالــــــــة إلـــــــــى ضــــــــافةضــــــــرار الجزئيـــــــــة، باإل % فــــــــي برنـــــــــامج اصــــــــالح األ 61.3االنجــــــــاز 

 .2014األنقاض جراء االعتداءات اإلسرائيلية املتفرقة ما بعد   إزالة، و 2014

 

 

 بغزة بعد تدميره بالكامل وبعد إعادة إعماره (4) الظافربرج : 4شكل 

حيــــــــــاء مــــــــــن األ  العديــــــــــدوتنفيــــــــــذ  ياإســـــــــكان  امشــــــــــروع 12مــــــــــن  أكثــــــــــر بتخطــــــــــيطقامــــــــــت الـــــــــوزارة  ، وفيييييييييي م يييييييييا  ال  طييييييييي   ال مرا ييييييييي 

تخطـــــــــــيط مجموعـــــــــــة مـــــــــــن مشـــــــــــاريع إســـــــــــكان لـــــــــــذوي الـــــــــــدخل  إلـــــــــــى ضـــــــــــافةالســـــــــــكنية فيهـــــــــــا كمشـــــــــــروع مدينـــــــــــة حمـــــــــــد الســـــــــــكنية، باإل 

بالتعـــــــاون مــــــــع ســـــــلطة األرا ــــــــ ي و كمــــــــا قامـــــــت الــــــــوزارة . اإلســـــــكاناملحـــــــدود لتمكيــــــــنهم مـــــــن البنــــــــاء علـــــــى قطــــــــع ارض بنظـــــــام جمعيــــــــات 
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حســــــــــــب األنظمــــــــــــة لــــــــــــول إلعــــــــــــادة تأهيلهــــــــــــا أو تســــــــــــوية أوضــــــــــــاع ســــــــــــاكنيها اقتــــــــــــراح حســــــــــــكنية و ال عشــــــــــــوائيات ال والبلــــــــــــديات بدراســــــــــــة 

 مثل عزبة بيت حانون.  ، املعمول بها

عمـــــــــــــال التصـــــــــــــميم أفقــــــــــــد قامـــــــــــــت الــــــــــــوزارة ب    ار  وتنف ييييييييييييذ ائيييييييييييييارمة اإل يييييييييييييا  ة ل م ييييييييييييا   ال اميييييييييييية و يييييييييييي ا   امييييييييييييا فييييييييييييي م ييييييييييييا  أ 

ــاءاتجهيـــــــــز وطـــــــــرح الهندســـــــــ ي وت  اإلشـــــــــرافو  ــارية  العطـــــــ ــا: االستشـــــــ ــاريع الحكوميـــــــــة، ومـــــــــن أبرزهـــــــ مشـــــــــروع مجمـــــــــع للعديـــــــــد مـــــــــن املشـــــــ

ــافةباإل . وغيرهــــــــــا الشــــــــــرطة ومكاتــــــــــب البريــــــــــد ومبنــــــــــى مجلــــــــــس الــــــــــوزراء ومبــــــــــانيالــــــــــوزارات  علــــــــــى تنفيــــــــــذ  اإلشــــــــــرافتصــــــــــميم و  إلــــــــــى ضــــــــ

ــال البنيــــــة التحتيــــــة العديــــــد مــــــن املشــــــاريع  ــي مجــــ ــدتــــــم إنجــــــاز ، حيــــــث والطــــــرق فــــ ــا مــــــن العديــــ ــي ـكـــــان مــــــن أبرزهــــ  :املشــــــاريع الحيويــــــة التــــ

ــر  اإلقليمـــــــــيطريـــــــــق صـــــــــالح الـــــــــدين  مراحـــــــــل مـــــــــن 4تنفيـــــــــذ  ــى تقـــــــــاطع نيتســـــــــاريم،  رفـــــــــ مـــــــــن معبـــــــ ــارع مراحـــــــــل مـــــــــن  3وحتـــــــ البحـــــــــر شـــــــ

ــافةمليـــــــــون دوالر، هـــــــــذا باإل  120)الرشـــــــــيد( ضـــــــــمن مشـــــــــاريع املنحـــــــــة القطريـــــــــة بموازنـــــــــة بلغـــــــــت حـــــــــوالي  تنفيـــــــــذ جســـــــــر وادي  إلـــــــــى ضـــــــ

صــــــــميم وتنفيــــــــذ شــــــــبكات امليــــــــاه والكهربــــــــاء ت  إلــــــــى إضــــــــافة غــــــــزة )البحــــــــر( وغيرهــــــــا مــــــــن الطــــــــرق الواقعــــــــة ضــــــــمن صــــــــالحيات الــــــــوزارة، 

اإلقليميــــــــــة علــــــــــى تشــــــــــغيل هــــــــــذه الطــــــــــرق  اإلشــــــــــراف. وتبــــــــــذل الــــــــــوزارة حاليــــــــــا جهودهــــــــــا فــــــــــي الجديــــــــــدة اإلســــــــــكانن مشــــــــــاريع لعــــــــــدد مــــــــــ 

 وتنفيذ اعمال الصيانة الالزمة لها.

 

 شارع الرشيد بغزة :  5شكل 
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 قطاع غزة  –شارع صالح الدين  :  6شكل 

ــي اإلســــــــــــكاناملنظمــــــــــــة لقطــــــــــــاع  واللــــــــــــوائ  ةنظمــــــــــــ اال قامــــــــــــت الــــــــــــوزارة بوضــــــــــــع  األ ظمييييييييييية والس اسييييييييييياتوعليييييييييييى  طيييييييييييا   ، وشــــــــــــاركت فــــــــــ

منهــــــــا نظــــــــام  واالســــــــتثمار والتعــــــــديات تأهيــــــــل العشــــــــوائيات األنظمــــــــة الخاصــــــــة باللجنــــــــة املركزيــــــــة لألبنيــــــــة وتنظــــــــيم املــــــــدن وأنظمــــــــة 

ــاع مـــــــــــن األ  ــى األرا ـــــــــــ ي الحكوميـــــــــــة ونظـــــــــــم االنتفـــــــــ را ـــــــــــ ي الحكوميـــــــــــة للمؤسســـــــــــات واألفـــــــــــراد ونظـــــــــــام التعامـــــــــــل مـــــــــــع التعـــــــــــديات علـــــــــ

 االستثمار العقاري ونظام تعليمات العطاءات الحكومية.

، كمـــــــا تشـــــــرف اعتمـــــــاد وتصـــــــنيف شـــــــركات املقـــــــاوالت فقـــــــد قامـــــــت الـــــــوزارة بـــــــدورها فـــــــي، أميييييييا فيييييييي م يييييييا  تطيييييييوير  طيييييييا  اإل ييييييييا ات 

. وتصـــــــــــــدر الـــــــــــــوزارة وخاصـــــــــــــة الخرســـــــــــــانة الجـــــــــــــاهزةاألعمـــــــــــــال الخاصـــــــــــــة بضـــــــــــــبط جـــــــــــــودة الصـــــــــــــناعات اإلنشـــــــــــــائية املختلفـــــــــــــة علـــــــــــــى 

ــاع غـــــــزة، وبلـــــــ   ــة فـــــــي قطـــــ ــية العاملـــــ ــاء واملختبـــــــرات الهندســـــ ــانع مـــــــواد البنـــــ ــاد لشـــــــركات ومصـــــ عـــــــدد الشـــــــركات  إجمـــــــاليشـــــــهادات اعتمـــــ

ــا )ومصـــــــــــانع مـــــــــــواد  ــي تـــــــــــم اعتمادهـــــــــ ــاء التـــــــــ ــى والثانيـــــــــــة و (42البنـــــــــ ــام  مختبـــــــــــرات هندســـــــــــية 6شـــــــــــركة للـــــــــــدورتين األولـــــــــ ــي العـــــــــ . 2021فـــــــــ

دا فـــــــي تكامــــــل األدوار والتنســـــــيق مــــــع كافـــــــة الجهــــــات ذات العالقـــــــة بمــــــا يســـــــاهم فــــــي تنظـــــــيم وتطــــــوير هـــــــذا القطــــــاع نظـــــــرا وتبــــــذل جهــــــو 

 كونه من أهم روافع االقتصاد في قطاع غزة.  ألهميته

ر دوالر  مليا 1.5مبل   إجماليب  الرئيسية لعملها ومشاريع ضمن القطاعاتتنفيذ برامج ب فإن الوزارة قامت  2008منذ عام باملجمل و 

والشكل التالي يوضح توزيع هذه املن  واملخصصات على قطاعات عمل  مع الشركاء تابعة امل بمباشرة من خالل الوزارة أو  سواء 

 الوزارة املختلفة
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 2021 - 2008 من قبل الوزارة للفترة  قيمة البرامج املنفذة  إجمالي: 7شكل 

 : 2021عدوان مايو  .8.2

كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي كافــــــــــة االعتــــــــــداءات قامــــــــــت قــــــــــوات االحــــــــــتالل بشــــــــــن عــــــــــدوان همجــــــــــي علــــــــــى قطــــــــــاع غــــــــــزة و  2021مــــــــــايو خــــــــــالل 

االســـــــــرائيلية، كانـــــــــت وزارة األشـــــــــغال العامـــــــــة واإلســـــــــكان حاضـــــــــرة خـــــــــالل العـــــــــدوان وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل آلياتهـــــــــا الثقيلـــــــــة التـــــــــي تعمـــــــــل 

 .نقاذ املصابينعلى مدار الساعة في املساعدة في إزالة األنقاض وفت  الشوارع وإ

الــــــوزارة خـــــــالل األســــــابيع األولــــــى بعـــــــد طــــــواقم قامــــــت وقــــــد ـكـــــان للــــــوزارة جهـــــــودا كبيــــــرة فــــــي التعامــــــل مـــــــع تبعــــــات هــــــذا العــــــدوان حيـــــــث 

ــي طالــــــــت انتهــــــــاء أحــــــــداث التصــــــــعيد  بــــــــإجراء حصــــــــر كامــــــــل لألضــــــــرار الكليــــــــة  مليــــــــون  78مبلــــــــ   إجمــــــــاليوحــــــــدة ســــــــكنية ب  1,700والتــــــ

، كمـــــــــا مليـــــــــون دوالر 42مبلـــــــــ   إجمـــــــــاليســـــــــكنية ب  ألـــــــــف وحـــــــــدة 60حـــــــــوالي طالـــــــــت الجزئيـــــــــة التـــــــــي  األضـــــــــرار إلـــــــــى ضـــــــــافةهـــــــــذا باإل  دوالر

وتتـــــــــابع  ، 2021%  حتـــــــــى نهايـــــــــة عـــــــــام 61.3شـــــــــرعت الـــــــــوزارة بأعمـــــــــال اإلصـــــــــالحات لألضـــــــــرار الجزئيـــــــــة حيـــــــــث تـــــــــم إنجـــــــــاز مـــــــــا نســـــــــبته  

 41أعمـــــــال إعـــــــادة إعمـــــــار الوحـــــــدات املهدمـــــــة كليـــــــا حيـــــــث تـــــــم البـــــــدء بإعمــــــــار طـــــــواقم الـــــــوزارة حاليـــــــا مـــــــع كافـــــــة الشـــــــركاء واملمـــــــولين 

الناتجــــــــة  مــــــــن األنقــــــــاض % 97مــــــــا نســــــــبته  إزالــــــــة إلــــــــى ضــــــــافةباإل وحــــــــدة ســــــــكنية مــــــــن خــــــــالل اللجنــــــــة القطريــــــــة إلعــــــــادة إعمــــــــار غــــــــزة، 

فـــــــي متابعـــــــة امللـــــــف املســـــــتجد واملتعلـــــــق باملنحـــــــة املصـــــــرية بمراحلهـــــــا املختلفـــــــة حيـــــــث  ، تـــــــزامن ذلـــــــك مـــــــع عمـــــــل الـــــــوزارةعـــــــن العـــــــدوان

الرـكــــــام ويــــــــتم اآلن اســـــــتكمال العمــــــــل فـــــــي املرحلــــــــة الثانيـــــــة املتمثلــــــــة فــــــــي  إزالــــــــةتابعـــــــت الــــــــوزارة املرحلـــــــة األولــــــــى مـــــــن املنحــــــــة واملتمثلـــــــة ب 

ء ثـــــــــالث مـــــــــدن ســـــــــكنية فـــــــــي شـــــــــمال ووســـــــــط إنشـــــــــا إلـــــــــى ضـــــــــافةاســـــــــتكمال إنشـــــــــاء شـــــــــارع الرشـــــــــيد الســـــــــاحلي بمحافظـــــــــة الشـــــــــمال باإل 

   قطاع غزة.
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 : اإلسكانالهيكل التنظيمي لوزارة األشغال العامة و  .9
ــة  ــر تـــــــــوفير الكـــــــــوادر الفنيـــــــــة واإلداريـــــــــة واملاليـــــــ ــا بالغـــــــــا فـــــــــي تطـــــــــوير بيئتهـــــــــا التنظيميـــــــــة واإلداريـــــــــة الداخليـــــــــة عبـــــــ تـــــــــولي الـــــــــوزارة اهتمامـــــــ

ــا مــــــــــن تحقيــــــــــق أهــــــــــدافها، ولــــــــــذلك فقــــــــــد تــــــــــم  الهيكــــــــــل  إجــــــــــراء تعــــــــــديالت واضــــــــــحة فــــــــــي 2021خــــــــــالل عــــــــــام املتخصصــــــــــة بمــــــــــا يمكنهــــــــ

ليـــــــــة أكبـــــــــر عما مـــــــــع خطــــــــة الحكومـــــــــة فـــــــــي بنـــــــــاء مؤسســـــــــات رشـــــــــيقة ذات فامنســـــــــج املعـــــــــدلحيـــــــــث يـــــــــأتي الهيكـــــــــل  التنظيمــــــــي للـــــــــوزارة، 

وتركــــــــــــز علــــــــــــى التحــــــــــــول اإللكترونــــــــــــي وتجويــــــــــــد مســــــــــــتوى الخــــــــــــدمات املقدمــــــــــــة للجمهــــــــــــور بمــــــــــــا يحقــــــــــــق خــــــــــــدمات أفضــــــــــــل للمــــــــــــواطن 

حيــــــــث تــــــــم تعيــــــــين  2021موظفــــــــا مــــــــع نهايــــــــة عــــــــام  181،وقــــــــد بلــــــــ  عــــــــدد املــــــــوظفين املثبتــــــــين )شــــــــامال مــــــــوظفي العقــــــــود(  الفلســــــــطيني

 تخصصات مختلفة.من   2021ظفين جدد خالل عام مو  10

 ( 2021)تحديث   اإلسكاناملحدث لوزارة األشغال العامة و  ( يوضح الهيكل التنظيمي2امللحق رقم )

 بيئة ومكان عمل الوزارة .10
تـــــــم تـــــــدمير املبنـــــــى خـــــــالل اذ  2008 عــــــامحتـــــــى  اإلســـــــكانا لـــــــوزارة األشــــــغال العامـــــــة و ـكـــــان مبنـــــــى مجمـــــــع الـــــــوزارات فــــــي مدينـــــــة غـــــــزة مقـــــــر  

ــا املعلومـــــــــــات، وقـــــــــــد  إلـــــــــــىممـــــــــــا أدى  2008عـــــــــــدوان  انتقـــــــــــال مـــــــــــوظفي الـــــــــــوزارة بصـــــــــــفة مؤقتـــــــــــة ملبنـــــــــــى وزارة االتصـــــــــــاالت وتكنولوجيـــــــــ

 2010وفـــــــــي شـــــــــهر مـــــــــايو مـــــــــن عـــــــــام ه. الـــــــــوزارة مهامهـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك املكـــــــــان رغـــــــــم ضـــــــــيقه وعـــــــــدم تـــــــــوفر متطلبـــــــــات العمـــــــــل فيـــــــــ  مارســـــــــت

وقــــــــد أعــــــــاد االحــــــــتالل االســــــــرائيلي  ، بمدينــــــــة غــــــــزة االيطــــــــالياملجمــــــــع مــــــــؤجر ضــــــــمن مبــــــــاني  الــــــــوزارة للعمــــــــل فــــــــي مبنــــــــىطــــــــواقم  انتقلــــــــت

ــتلزم  2014اســــــــتهداف مقــــــــر الــــــــوزارة مــــــــرة أخــــــــرى خــــــــالل عــــــــدوان  ــر الــــــــذي اســــــ حيــــــــث تــــــــم اســــــــتهداف املجمــــــــع االيطــــــــالي بالكامــــــــل األمــــــ

 تجهيز مبنى آخر للوزارة في مدينة العودة )املقوس ي( وهو املبنى الحالي للوزارة.

فروع املديريات املنتشرة في    إلى إضافة في أبراج العودة )املقوس ي(  تقوم الوزارة حاليا بأداء مهامها من خالل مقر الوزارة الرئيس ي

عدا   أ م  ح ث بيئة ال مل و  ائديرياتائقر الر يس ي ومقرات  و ف( يوضح  3ملحق ر م )، في القطاع ةاملحافظات الخمس

 ال ام    في ا  ائو ف  
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 : اإلسكانتحليل القطاعات الخمسة لوزارة األشغال العامة و  .11
، فهـــــــــي مســــــــــؤولة اإلســـــــــكانو  اإلعمـــــــــارعلـــــــــى عاتقهـــــــــا مســـــــــؤوليات كبيـــــــــرة فـــــــــي اإلنشـــــــــاءات و  اإلســـــــــكانتحمـــــــــل وزارة األشـــــــــغال العامـــــــــة و 

ــاريع وشــــــــراكات ومؤسســــــــات ذات عالقــــــــة اإلســــــــكانبشــــــــكل أساســــــــ ي عــــــــن قطــــــــاعي األشــــــــغال و   ومــــــــا ينــــــــدرج تحتهمــــــــا مــــــــن بــــــــرامج ومشــــــ

ــا،  ولتحقيــــــــق جــــــــل إنجــــــــاح عمليــــــــة التخطــــــــيط يلــــــــزم عمــــــــل تحليــــــــل كامــــــــل ملجــــــــاالت عمــــــــل الــــــــوزارة ومــــــــن أكــــــــذلك املرافــــــــق التابعــــــــة لهــــــ

ــائج  إلـــــــــىتقســـــــــيم مجـــــــــاالت عمـــــــــل الـــــــــوزارة تـــــــــم  وبصـــــــــورة مركـــــــــزة الهـــــــــدف املرجـــــــــو مـــــــــن عمليـــــــــة تحليـــــــــل الواقـــــــــع والخـــــــــروج بـــــــــأدق النتـــــــ

 قطاعات، كما هو موضح في الشكل التالي:  خمسقطاعات رئيسية وهي  

 

 اإلسكان قطاعات وزارة األشغال العامة و :  9شكل 

 

 رئيس ي  التابعة لكل قطاع والوحدات اإلدارية  اإلسكاناملحدث لوزارة األشغال العامة و  ( يوضح الهيكل التنظيمي2امللحق رقم )

  بشكل مفصل لالعتماد عليها وتعظيم االستفادة منها   تحديد نقاط القوة تم  و ة  ة لكل قطاع على حدلي تم عمل تحليل للبيئة الداخ

نقاط  و  تأثيرها على تحقيق الغايات املرجوة   الضعف كذلك  بناء على فئات التحليل املعتمدة من قبل  وذلك    للتغلب عليها وتقليل 

 
 
، فإنه تم تحديد أبرز  والضعف، وبعد تحديد نقاط القوة  كل قطاعلتحليل البيئة الداخلية ل   األمانة العامة ملجلس الوزراء، ووفقا

 للمحددات التالية:لكل قطاع القضايا االستراتيجية التي سيتم التركيز عليها خالل فترة الخطة  
 
 وفقا

 قدر اإلمكان.  ز على النقاط األخرى األساسية بشكل تام والتركي معالجة نقاط الضعف  .1

 .التركيز على القضايا التي تمس املواطنين بشكل رئيس ي وتلبي حاجتهم .2

 التركيز على األنظمة اإلدارية واملعلوماتية بما يدعم نظم اتخاذ القرار. .3

 التوافق مع سياسة الحكومة للتحول االلكتروني. .4

 املستفادة.  االستفادة من تجارب الوزارة السابقة وأهم الدروس  .5
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 :اإلسكانطاع ق .11.1

 تقديم:  .11.1.1

ــي تســــــــتهدفها وزارة األشــــــــغال العامــــــــة  اإلســــــــكانيعتبــــــــر قطــــــــاع  اإلســــــــكان واملتعلقــــــــة بأحــــــــد املحــــــــوريين و مــــــــن القطاعــــــــات الرئيســــــــية التــــــ

ــاع  وينـــــــــدرج الرئيســـــــــيين للـــــــــوزارة ــايا  اإلدارة العامـــــــــة ل ســـــــــكانتحـــــــــت هـــــــــذه القطـــــــ واملســـــــــؤولة بشـــــــــكل أساســـــــــ ي عـــــــــن مـــــــــا يتعلـــــــــق بقضـــــــ

اإلســـــــــــــكان مـــــــــــــن مســـــــــــــح ميـــــــــــــداني لجميـــــــــــــع البيانـــــــــــــات واملؤشـــــــــــــرات املتعلقـــــــــــــة بالقطـــــــــــــاع وتحديـــــــــــــد الفئـــــــــــــات املســـــــــــــتهدفة فـــــــــــــي البـــــــــــــرامج 

ــاريع االســـــــــكانية اإلســـــــــكانية وإعـــــــــداد الدراســـــــــات الخاصـــــــــة بحصـــــــــر االحتياجـــــــــات وترشـــــــــي  ومتابعـــــــــة جميـــــــــع املســـــــــتفيدين مـــــــــن  املشـــــــ

 لسكن وكذلك متابعة ما يتعلق بالوحدات والعقارات واملحالت التابعة للوزارة.وبرامج تحسين ا

أثرهــــــا  يخــــــفعشــــــر عامــــــا تخللتــــــه حــــــروب واعتــــــداءات متكــــــررة ال يكــــــاد  خمســــــةيطبــــــق علــــــى قطــــــاع غــــــزة حصــــــار منــــــذ مــــــا يزيــــــد عــــــن 

ع غـــــــزة كمـــــــا أضــــــــعف أنهـــــــك كافـــــــة منـــــــامي ومقومـــــــات الحيـــــــاة الكريمـــــــة فـــــــي قطـــــــا األمـــــــر الـــــــذيعـــــــن األرض حتـــــــى يـــــــأتي عـــــــدوان جديـــــــد 

 من قدرات املؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات للمواطنين.  

وـكــــــــــان األثـــــــــــر البـــــــــــال  لتـــــــــــدهور القطـــــــــــاع االقتصـــــــــــادي نظـــــــــــرا النعكاســـــــــــه علـــــــــــى كافـــــــــــة القطاعـــــــــــات األخـــــــــــرى بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر أو غيـــــــــــر 

دية خــــــــالل الحــــــــروب ممــــــــا مباشـــــــر، فقــــــــد توقفــــــــت عمليــــــــة البنـــــــاء واالنشــــــــاءات كمــــــــا تــــــــم تـــــــدمير املصــــــــانع والبنيــــــــة التحتيــــــــة االقتصـــــــا

مســــــــتويات غيــــــــر  إلــــــــىأغلبيــــــــة األيــــــــدي العاملــــــــة ملصــــــــادر رزقهــــــــا ممــــــــا فــــــــاقم أزمــــــــات البطالــــــــة والفقــــــــر التــــــــي ارتفعــــــــت  فقــــــــدان إلــــــــىأدى 

 1%.33.8% بينما بلغت نسبة الفقر املدقع  53%، ونسبة الفقر  53.7مسبوقة، إذ بلغت نسبة البطالة  

 عجـــــــز أن هنــــــاك  حيــــــث اإلســــــكانقطــــــاع ســــــلبا علـــــــى فـــــــي قطــــــاع غــــــزة انعكســــــت البيئــــــة غيــــــر املســــــتقرة 
 
 كبيــــــر  ا

 
فــــــي الوحــــــدات الســـــــكنية  ا

ــي  ــبة الشـــــــــباب فـــــــ ــادة نســـــــ ــي ظـــــــــل النمـــــــــو الســـــــــكاني الكبيـــــــــر وزيـــــــ ــة فـــــــ ــي عـــــــــدد الســـــــــكان، خاصـــــــ ــة فـــــــ ــادة الطبيعيـــــــ املطلوبـــــــــة ملواجهـــــــــة الزيـــــــ

ات الســـــــكنية املأهولــــــــة حاليــــــــا فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة غيــــــــر مالئمــــــــة للســــــــكن املجتمـــــــع الفلســــــــطيني. كمــــــــا أن هنــــــــاك عــــــــدد كبيــــــــر مــــــــن الوحــــــــد

حـــــــــد األدنـــــــــى املالئـــــــــم للســـــــــكن وال يســــــــــتطيع أصـــــــــحابها ترميمهـــــــــا او إعـــــــــادة بنائهـــــــــا بأنفســـــــــهم نظـــــــــرا لصــــــــــعوبة ال إلـــــــــىاآلدمـــــــــي وتفتقـــــــــر 

ــادية واالجتماعيـــــــــــة لتلـــــــــــك االســـــــــــر ــاع االقتصـــــــــ ة مـــــــــــن أزمـــــــــــة وقـــــــــــد فاقمـــــــــــت االعتـــــــــــداءات اإلســـــــــــرائيلية املتكـــــــــــررة واملتواصـــــــــــل  ، األوضـــــــــ

ــام  ذفمنــــــــــ الســــــــــكن  ــا تجــــــــــاوز عــــــــــدد الوحــــــــــدات الســــــــــكنية املهدمــــــــــة 2008عــــــــ ــا  17 كليــــــــ ألــــــــــف وحــــــــــدة  11ألــــــــــف وحــــــــــدة ســــــــــكنية، منهــــــــ

ــافةفقـــــــــــط، باإل  2014ســـــــــــكنية هـــــــــــدمت خـــــــــــالل عـــــــــــدوان  تضـــــــــــرر مئـــــــــــات االف الوحـــــــــــدات الســـــــــــكنية بشـــــــــــكل جزئـــــــــــي، هـــــــــــذا  إلـــــــــــى ضـــــــــ

ــاء قرابــــــــة  إلــــــــى ضــــــــافةباإل  ــا بعــــــــد 1300بقــــــ ــى  باإلضــــــــافة، وحــــــــدة ســــــــكنية مهدومــــــــة ولــــــــم يــــــــتم إعــــــــادة إعمارهــــــ ســــــــكنية وحــــــــدة  1700إلــــــ

 .2012مهدومة كليا نتجت عن عدوان مايو  

 :اإلسكانتحليل بيئة قطاع  .11.1.2

 1994 عــــــــــام الفلســـــــــطينية الوطنيـــــــــة الســـــــــلطة تأســـــــــيس منـــــــــذ غـــــــــزة قطـــــــــاع فـــــــــيالتـــــــــي تـــــــــم بناؤهـــــــــا  عـــــــــدد الوحـــــــــدات الســـــــــكنية يقـــــــــدر

ــا ببنـــــــــاء مباشـــــــــرة وغيـــــــــر مباشـــــــــرة بصـــــــــورة الحكومـــــــــة ســـــــــاهمتألـــــــــف وحـــــــــدة  185بحـــــــــوالي  ســـــــــكنية  وحـــــــــدة آالف 10 عـــــــــن يزيـــــــــد ال مـــــــ

 بـــــــا ي تغطيـــــــة تـــــــم حــــــين فـــــــي الوحــــــدات الســـــــكنية التـــــــي تـــــــم بناؤهــــــا فـــــــي القطـــــــاع،  إجمـــــــاليفقـــــــط مـــــــن  %( 5) مــــــن أقـــــــل  منهــــــا والتـــــــي تمثـــــــل 

ــاع خـــــــــالل مـــــــــن االحتياجـــــــــات  علـــــــــى الرســـــــــمية الحكوميـــــــــة الجهـــــــــات تـــــــــدخالت اقتصـــــــــرت وقـــــــــد. أنفســـــــــهم واملـــــــــواطنين الخـــــــــاص القطـــــــ

 مثـــــــل مدينـــــــة الشـــــــيخ زايـــــــد الســـــــكنية فـــــــي الشـــــــمال ومـــــــي الفـــــــرا والنمســـــــاوي فـــــــي خـــــــان يـــــــونس وـكــــــان الســـــــكنية األحيـــــــاء مـــــــن عـــــــدد بنـــــــاء

ــا  لتطبيـــــــــقالتســـــــــهيالت املحـــــــــدودة  وبعـــــــــض  التعاونيـــــــــة اإلســـــــــكان جمعيـــــــــات نظـــــــــام تفعيـــــــــل  الســـــــــكنية. وكـــــــــذلك حمـــــــــد مدينـــــــــة آخرهـــــــ

 .إسكانية لذوي الدخل املحدود مشاريع في أرا  ي  توزيع  إلى ضافةباإل   العقاري   االستثمار  نظام
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الـــــــــوزارة  مســـــــــاعدة لتـــــــــوفير الحـــــــــد األدنـــــــــى املالئـــــــــم للســـــــــكن فقـــــــــد بـــــــــادرت إلـــــــــىونظــــــــرا لتضـــــــــاعف الحـــــــــاالت االجتماعيـــــــــة التـــــــــي تحتـــــــــاج 

لجهـــــــود والتنســــــيق مــــــع الشـــــــركاء تأهيــــــل وتــــــرميم حـــــــوالي بــــــإطالق مبــــــادرة مســـــــكن كــــــريم ملــــــواطن كـــــــريم وقــــــد تــــــم مـــــــن خــــــالل تضــــــافر ا

 الـــــــدخل  ومحـــــــدودي للفقـــــــراء خاصـــــــة يةاإلســـــــكان  األزمـــــــة حـــــــدة مـــــــن التخفيـــــــف فـــــــيوحـــــــدة ســـــــكنية األمـــــــر الـــــــذي ســـــــاهم جزئيـــــــا  9000

ــا وذلــــــــك ــي والعجــــــــز واســــــــعة تــــــــزال ال الفجــــــــوة أن إال حســــــــب تــــــــوفر التمويــــــــل لهــــــ ــازال  تمويــــــــل  فــــــ ــين ظــــــــروف الســــــــكن مــــــ ــاريع تحســــــ مشــــــ

 كبيرا.

 :اإلسكانأبرز اإلحصائيات واملؤشرات لقطاع  .11.1.3

 اإلســـــــــــــكاندراســـــــــــــات وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــة و  إلـــــــــــــى وباالســـــــــــــتنادالجهـــــــــــــاز املركـــــــــــــزي ل حصـــــــــــــاء الفلســـــــــــــطيني تقـــــــــــــارير  إلـــــــــــــىبـــــــــــــالرجوع 

 فإن: 2اإلسكانفيما يتعلق بقطاع    الجهات الشريكةودراسات 

الجهاز  )  2023حتى عام    قلتحتاج لبناء وحدة سكنية إضافية على األ % من األسر الفلسطينية في قطاع غزة  62ما يزيد عن   •

 (.2017املركزي ل حصاء الفلسطيني 

بـ    إجمالي • في قطاع غزة قدر  املأهولة  السكنية  الوحدات  الفلسطيني  )  وحدة سكنية   334,710عدد  ل حصاء  املركزي  الجهاز 

2017 .) 

 إعادة بناء بصورة ملحة لكي تصب  مالئمة للسكن. إلى تحتاج في قطاع غزة  أهولة امل سكنية % من الوحدات ال  8 حوالي •

 الفلسطيني(.  ل حصاء )الجهاز املركزي  سنة 14سكان قطاع غزة دون سن  إجمالي% من  42 حوالي •

 قرابة  •
 
 (. 2021 القضاء الشرعي) ألف عقد زواج جديد 21متوسط عدد عقود الزواج املحررة سنويا

 سكنية.ألف وحدة  15ال يقل عن االحتياج السنوي من الوحدات السكنية مقابل الزيادة السكانية الطبيعية  •

تحتاج    60قرابة   • سكنية  وحدة  اآلدمي   إلى ألف  للسكن  الئقة  تصب   كي  وتأهيل  باإل ترميم  وحدة    26قرابة    إلى   ضافة ،  ألف 

 إعادة بناء بالكامل. إلىسكنية تحتاج 

 % في املخيمات. 15.6 إلىفي الغرفة( ترتفع  3من  أكثر% من األسر تعي  في وحدات سكنية ذات كثافة عالية )11.7 •

 أبرز إنجازات قطاع اإلسكان: .11.1.4

ســـــــــاهمت اإلدارة العامـــــــــة ل ســـــــــكان مـــــــــن خـــــــــالل بـــــــــرامج ومشـــــــــاريع اإلســـــــــكان فـــــــــي تطـــــــــوير قطـــــــــاع اإلســـــــــكان مـــــــــن حيـــــــــث تـــــــــوفير شـــــــــقق 

 ومن أمثلة هذه البرامج:  ، سكنية جديدة لعدة فئات مجتمعية أو من خالل مشاريع تحسين السكن

مثــــــــــــل مدينــــــــــــة حمــــــــــــد واألمــــــــــــل والعمــــــــــــارات املتفرقــــــــــــة  مليــــــــــــون دوالر 305وحــــــــــــدة ســــــــــــكنية بمبلــــــــــــ  إجمــــــــــــالي  7,000إنشــــــــــــاء  •

كالــــــــــة الغــــــــــوث ملؤسســــــــــة التعــــــــــاون ومشــــــــــروع تيكــــــــــا وكــــــــــذلك املشــــــــــاريع املقامــــــــــة بالتنســــــــــيق مــــــــــع مؤسســــــــــات دوليــــــــــة مثــــــــــل و 

 وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

ــين ظـــــــــروف الســـــــــكن ل  • ــادة بنـــــــــاء وتأهيـــــــــل بيـــــــــوت الفقـــــــــراء وتحســـــــ ــي تـــــــــرميم وإعـــــــ برنـــــــــامج مســـــــــكن كـــــــــريم والـــــــــذي ســـــــــاهم فـــــــ

وحــــــــدة ســــــــكنية وذلــــــــك بتمويــــــــل جهــــــــات عديــــــــدة مثــــــــل البنــــــــك اإلســــــــالمي للتنميــــــــة والصــــــــندوق الكــــــــويتي ومؤسســــــــة  9,000

 مليون دوالر. 65مالي  قطر الخيرية ومؤسسات أخرى بمبل  إج
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 في قطاع غزة:  اإلسكانمشكلة  .11.1.5

مــــــــن أهــــــــم القضــــــــايا امللحــــــــة التــــــــي تواجــــــــه بــــــــرامج التنميــــــــة فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة وفلســــــــطين بشــــــــكل عــــــــام، ورغــــــــم  اإلســــــــكانتعتبــــــــر مشــــــــكلة 

اســـــــــتمرار االعتـــــــــداءات اإلســـــــــرائيلية وارتفـــــــــاع معـــــــــدالت النمـــــــــو الســـــــــكاني نـــــــــتج عنهـــــــــا صـــــــــعوبة فـــــــــي مواجهـــــــــة إال أن الجهـــــــــود املبذولـــــــــة 

ظهــــــــــــور  إلـــــــــــىفـــــــــــق والخــــــــــــدمات األمـــــــــــر الــــــــــــذي أدى الزيـــــــــــادة الســـــــــــكانية فــــــــــــي املنـــــــــــاطق الحضــــــــــــرية ومتطلباتهـــــــــــا مــــــــــــن حيـــــــــــث تــــــــــــوفير املرا

 العشوائيات السكنية وازياد رقعتها مع زيادة صعوبة األوضاع االقتصادية وغياب تطبيق القوانين.

 في  طا   ز  ف ما يلي:  اإلس ا وت مثل أبرز مظاهر ت ديات  طا  

 من كافة الفئات بسبب الزيادة الطبيعية للسكان.  زيادة الطلب على الوحدات السكنية •

مســــاعدة فيمــــا  إلــــىتضــــاعف أعــــداد الحــــاالت االجتماعيــــة والفقــــراء وذوي االحتياجــــات الخاصــــة والحــــاالت الهشــــة التــــي تحتــــاج  •

 يخص السكن بسبب ارتفاع معدالت البطالة وسوء األوضاع االقتصادية..

 .خاصة أو ترميم منازلهم نظرا لصعوبة األوضاع االقتصادية.  مساكن  ضعف القدرة االقتصادية لدى املواطنين لتوفير •

 مقارنة مع فترات سابقة.  مما أدى الرتفاع تكاليفهاالالزمة للبناء بشكل طبيعي ومستمر  الحصار وعدم توفر مواد الخام  •

 مــن  اإلعمــارنحــو إعــادة توجــه التمويــل  إلــىاالعتــداءات اإلســرائيلية أدى تكــرار الحــروب و  •
 
قطــاع وتنميــة تطــوير دعــم مشــاريع بــدال

 .اإلسكان

املعيشـــية يتركـــز علـــى األمـــور الحياتيـــة  الحكـــومي جعـــل االهتمـــامالعديـــد مـــن األزمـــات املتتابعـــة ممـــا  إلـــىالتـــي أدت االنقســـام وأثـــاره  •

 للقطاعات املختلفة.و   اإلسكانوالتنمية لقطاع  اليومية بدل من التطوير  

 شوائيات.ازدياد نسبة السكن غير الرسمي في الع •

بســـبب املخـــاطر املتعلقـــة بـــالركود االقتصـــادي وضـــعف  اإلســـكانعـــزوف القطـــاع الخـــاص واملســـتثمرين عـــن االســـتثمار فـــي قطـــاع  •

 القدرة الشرائية.

ــال  • ــتثمار فــــي مجــ االقتصــــادي واملتوســــط منــــه بصــــفة  اإلســــكانبصــــفة عامــــة و  اإلســــكانضــــعف اللــــوائ  والقــــوانين املنظمــــة لالســ

 خاصة.

 .الزراعيةالتناقص املستمر في مساحات األرا  ي الصالحة للبناء، وازدياد أسعار االرا  ي بصفة عامة والزحف على الرقعة   •

 نقص في توفر أرا  ي مخدومة بالبنية التحتية صالحة للبناء خاصة في مناطق الجذب السكاني والتوسع املستقبلي.. •

كبيـــر مـــن وحـــدات الرصـــيد الســـكني الحـــالي فـــي قطـــاع غـــزة غيـــر مســـتغلة لكونهـــا وحـــدات شـــاغرة او مغلقـــة تـــم حيازتهـــا وجـــود عـــدد  •

 ولكن لم يتم السكن فيها كون االسرة بالخارج او تمتلك مسكنا بديال.

 .اومعتمدة لدى الحكومة لسبب أو عدة أسباب من املذكورة سابق  واضحة  إسكانية استراتيجيةعدم توفر سياسات   •

 

األكبـــــــــر فـــــــــي مواجهـــــــــة هـــــــــذه املشـــــــــكلة  ءوقـــــــــد ترتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذه األســـــــــباب مجتمعـــــــــة أن يتحمـــــــــل القطـــــــــاع الحكـــــــــومي مســـــــــئولية العـــــــــب

واج ومواجهـــــــــة تزايـــــــــد الطلـــــــــب املســـــــــتمر علـــــــــى الوحـــــــــدات الســـــــــكنية الجديـــــــــدة للفئـــــــــات معدومة/محـــــــــدودة/ متوســـــــــطة الـــــــــدخل، األز 

ــالحة للســـــــــكن أحـــــــــالل والتجديـــــــــد للوحـــــــــدات القالشـــــــــابة، ناهيـــــــــك عـــــــــن متطلبـــــــــات اإل  للســـــــــقوط  اآليلـــــــــةو ديمـــــــــة القائمـــــــــة غيـــــــــر الصـــــــ

 وغيرها.
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ــاء علــــــى مــــــا ســــــبق، فإنــــــه مــــــن  خــــــذ بعــــــين االعتبــــــار تــــــوفير أرا ــــــ ي مخدومــــــة الضــــــروري عنــــــد وضــــــع سياســــــات اإلســــــكان أن يــــــتم األ وبنــــ

ــافة الــــــــى دراســــــــة  ــا بأقــــــــل تكلفــــــــة ممكنــــــــة، باإلضــــــ ــية لتمكــــــــين املــــــــواطنين مــــــــن البنــــــــاء عليهــــــ بالبنيــــــــة التحتيــــــــة واملرافــــــــق العامــــــــة األساســــــ

تهدفة، ووضـــــــــــــع اســـــــــــــتراتيجية متكاملـــــــــــــة لتمكـــــــــــــين املـــــــــــــواطنين مـــــــــــــن تحســـــــــــــين الجوانـــــــــــــب االقتصـــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــة للفئـــــــــــــات املســـــــــــــ 

 ظروف السكن في التجمعات العمرانية للمحافظة على العقارات القائمة وإمكانية توسعها رأسيا.

ــتر  ــاع اوتواجـــــــــــه عمليـــــــــــة تطـــــــــــوير اســـــــــ ــار النـــــــــــاظم لقطـــــــــ ــايا  اإلســـــــــــكانتيجيات متوســـــــــــطة املـــــــــــدى لتعزيـــــــــــز اإلطـــــــــ ــة مـــــــــــن القضـــــــــ مجموعـــــــــ

 األساسية منها:

 رورة تكاملية وتوزيع األدوار بين الحكومة والقطاع الخاص.ض 

 .اختيار أفضل أنواع التدخالت وأنماط الحيازة للوحدات السكنية بحسب الفئة املستهدفة وطبيعتها 

  إطار تشريعي ناظم. إلىواضحة والحاجة  إسكانضرورة وجود سياسات 

 :سكانتحليل البيئة الداخلية لقطاع اإل  .11.1.6

( والـــــــذي لهـــــــتم بالعوامـــــــل الداخليـــــــة الخاصـــــــة SWOT Analysisحـــــــد ركنـــــــي التحليـــــــل الربـــــــاعي )التحليـــــــل الـــــــداخلي للـــــــوزارة أيعتبـــــــر 

ــليمة ويحـــــــــدد مـــــــــدى  ــالوزارة و يســـــــــاهم فـــــــــي اســـــــــتغالل جميـــــــــع امكانيـــــــــات ومـــــــــوارد الـــــــــوزارة بصـــــــــورة أفضـــــــــل واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات الســـــــ بـــــــ

لــــــى أهـــــــم عناصـــــــر القـــــــوة والضـــــــعف بـــــــالوزارة، تـــــــم عمـــــــل التحليـــــــل جهوزيــــــة الـــــــوزارة للتعامـــــــل مـــــــع األزمـــــــات وذلـــــــك بتســـــــليط الضـــــــوء ع

ــاع مــــــن قطاعــــــات الــــــوزارة بشــــــكل منفصــــــل وتــــــم تقســــــيم التحليــــــل  ــىالــــــداخلي لكــــــل قطــــ ــى نمــــــوذج معتمــــــد مــــــن قبــــــل  إلــــ ــاء علــــ فئــــــات بنــــ

 كما هو مبين في الجدول التالي:  اإلسكاناألمانة العامة ملجلس الوزراء، وكان ناتج التحليل الداخلي لقطاع  

 نقاط القوة والضعف لقطاع اإلسكان  :1 جدول 

  قاط الض ف   قاط القو  

ائوار  البيرية. 1  

 الطاقم العامل يتمتع بكفاءة وخبرة عالية  ▪

 يةاإلشرافتوفر طاقم كافي في املستوى  ▪

 نقص في عدد موظفي الفئة الثالثة  ▪

معينة  الحاجة للتدريب وتطوير القدرات في مواضيع  ▪

 )تحليل البيانات مثال(

بيئة ال مل . 2  

 مالئم الستقبال الجمهور   غيرو مكان العمل غير مناسب  ▪ توفر بيئة عمل مالئمة للموظفين ▪

 وجود عدد كبير من املراجعين يوميا مما يعيق سير العمل ▪

. اله  ل ال نظ مي3  

 في املديريات اإلسكان تفعيل قسم  إلىالحاجة  ▪ الهيكل التنظيمي باإلدارة مالئم ▪

. آل ة ات اذ القرار 4  

 وجود برنامج التنقيط لتحديد املرشحين  ▪

 وجودة لجنة انتفاع مركزية العتماد املنتفعين  ▪

ــات  ▪ ــ ــدمين بطلبــ ــ ــــم املتقــ ــل ملعظــ ــ ــــداني كامــ ــح ميــ ــ ــــراء مســ إجــ

 لالنتفاع

ـــاذ  ▪ ـــ ــــــي اتخــ ــــــهم فــ ــــــركاء تســ ــــــع الشــ ــــــات مــ ــــــادل للبيانــ ــــــوفر تبــ تــ

 القرارات

 القرار بالرأي العام اتخاذتأثر  ▪

وأرشفة قرارتها بطريقة  لجنة االنتفاع  أعمال  حوكمةل  الحاجة ▪

 سهلة وميسرة.

الحاجــة لتطــوير وتحــديث معــايير برنــامج الحمايــة االجتماعيــة  ▪

 في وزارة التنمية االجتماعية لتتضمن الحاجة للسكن.

 واســـتراتيجيات اإلســـكان اســـتراتيجيات عـــدم وجـــود تكامـــل بـــين  ▪

ــــــادية ـــ ــــــات االقتصــ ـــ ــــــاءات القطاعــ ـــ ــــــجيع  /)اإلنشــ ـــ ــــــ ي/ تشــ ـــ األرا ــ
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  قاط الض ف   قاط القو  

 (....االستثمار/ 

 .اإلسكان ضعف التخطيط والتوجيه الحكومي لقطاع  ▪

. الخدمة ائقدمة وال ال ة مة اليركا 5  

 .وجود عالقة واضحة مع وزارة التنمية االجتماعية ▪

وجـــود شــــراكات حاليــــة مــــع مجموعــــة مؤسســــات مثــــل  ▪

UNOPS, NRC, Shelter Cluster 

إقرار الشركاء بالدور املركزي للوزارة في ملف تحسين  ▪

 .ظروف السكن

تنفيـــــذ بعـــــض الجهـــــات ملشـــــاريع إســـــكان دون التنســـــيق مـــــع  ▪

 الوزارة

ــــط  ▪ ـــ ـــ ــــدخل املتوســ ـــ ـــ ــــتهدف ذوي الــ ـــ ـــ ــــي تســ ـــ ـــ ــــاريع التــ ـــ ـــ ــــة املشــ ـــ ـــ قلــ

 واملحدود

ــــــلطة ا ▪ ــــــع ســ ــــــيق مــ ــــــعف التنســ ــــــع ضــ ــــــل مــ ــــــي التعامــ ــــــ ي فــ ألرا ــ

 التعديات والعشوائيات.

ــــــة ذات  ▪ ــــــدوائر الحكوميــ ــــــع الــ ــــــاملي مــ ــــــيق التكــ ــــــعف التنســ ضــ

 وضوح األدوار.عدم العالقة و 

 ضعف مساهمة القطاع الخاص في تطوير قطاع االسكان  ▪

. النظم اإل ارية وائال ة وائ  ومات ة6  

 ل سكان   جاري العمل على تطوير منظومة محوسبة ▪

 قاعدة بيانات لطلبات املحتاجين للسكن.وجود  ▪

 عدم وجود سياسة إسكان واضحة ▪

 عدم وجود نظام انتفاع معتمد ▪

 عدم تفعيل صندوق ل سكان خاص بالوزارة ▪

ــــــدفعات ▪ ــــــيل الــ ــــــة لتحصــ ــــــة املاليــ ــــــعف املتابعــ ــــــاريع  ضــ ــــــي مشــ فــ

 اإلسكان 

 القديمة اإلسكان عدم اكتمال البيانات بخصوص مشاريع  ▪

ــــة  ▪ ــــائق الخاصــ ــــفة الوثــ ـــعف أرشــ ــــكان بضــ ــــدم  اإلســ ــــذلك عــ وكــ

 وجود خادم مركزي للبيانات

 .اإلسكان عدم اكتمال تطوير منظومة   ▪

 سرع.ت مع الشركاء بشكل أالحاجة لتحديث قواعد البينا ▪

لقطاع   الداخلية  البيئة  لتحليل   
 
واألوب   اإلسكان وفقا التخطيط  فريق  مع  النقاشات  أبرز  عد  تحديد  تم  العالقة  ذوي  شخاص 

 املدى املتوسط والطويل: القضايا والتحديات للقطاع على 

جغرافيـــــــــــــا واجتماعيـــــــــــــا مـــــــــــــع الهيئـــــــــــــات املحليـــــــــــــة  اإلســـــــــــــكانالتخطـــــــــــــيط والتطـــــــــــــوير الحضـــــــــــــري: إعـــــــــــــادة التـــــــــــــوازن لقطـــــــــــــاع  •

 وسلطة األرا  ي والجهات ذات العالقة في مجال تخطيط وتنظيم هذا القطاع.

ــاع: وضــــــــــــع سياســــــــــــات إ اإلســــــــــــكانسياســــــــــــات  • ســــــــــــكانية ناظمــــــــــــة حســــــــــــب الفئــــــــــــات املســــــــــــتهدفة وتصــــــــــــميم بــــــــــــرامج واالنتفــــــــــ

 .خاصة لكل فئة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

وتعــــــــديل واســـــــــتحداث مـــــــــا  اإلســـــــــكانالقــــــــوانين والتشـــــــــريعات والدراســـــــــات: مراجعــــــــة األطـــــــــر القانونيـــــــــة والناظمــــــــة لقطـــــــــاع  •

الســــــــكني القـــــــائم والوحــــــــدات املتـــــــوفرة والشــــــــاغرة والفارغـــــــة بنــــــــاء علــــــــى  يلـــــــزم مــــــــن تشـــــــريعات، ومعالجــــــــة قضـــــــايا الرصــــــــيد

 .اإلسكاندراسات ومسوحات تفصيلية لقطاع  

: وضــــــــمان تحقيــــــــق مبــــــــادئ العدالــــــــة االجتماعيــــــــة واملســــــــاواة واملشــــــــاركة اإلســــــــكانتحقيــــــــق التنميــــــــة املســــــــتدامة فــــــــي قطــــــــاع  •

 والتمكين ومراعاة خصوصية الفئات املستهدفة وخالفه.
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 : اإلسكاناملتعلقة بقطاع  واألهداف اأبرز القضاي .11.1.7

وبنـــــــــاء عليهـــــــــا تــــــــــم  اإلســـــــــكانضــــــــــمن قطـــــــــاع ( 2024-2022تـــــــــم تحديـــــــــد القضـــــــــايا التـــــــــي ســـــــــيتم التركيــــــــــز عليهـــــــــا خـــــــــالل فتـــــــــرة الخطـــــــــة )

 ، كما هو موضح في الشكل التالي:واملؤشرات املرتبطة بكل هدف  ستراتيجيةتحديد أولويات األهداف اال 

 

 اإلسكان ستراتيجية لقطاع القضايا واألهداف اال : 10شكل 
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 اإلعمار قطاع .11.2

 تقديم:  .11.2.1

م وحتى تاريخه يتعرض قطاع غزة لعدوان صهيوني بشكل متكرر ال  2006  عام  منذ بداية الحصار املطبق املفروض على قطاع غزة

 نتيجة هذه    أكثر   اإلسكانيسلم منه حجٌر وال شجر، تخلل هذه الفترة اعتداءات صهيونية متفرقة.  يعتبر قطاع  
 
القطاعات تأثرا

االعتداءات، حيث تعرض قطاع غزة ألربعة حروب استهدفت بشكل مباشر اإلنسان الفلسطيني وكل مقومات الحياة، بدأت هذه  

والذي تسبب في هدم    2012كلي ثم عدوان    سكنية بشكلوحدة    5,700والذي تسبب في هدم حوالي    2008/2009الحروب بعدوان  

نتيجة االجتياحات االسرائيلية قبل  كنية بشكل كليوحدة س  200حوالي   التي دمرت  السكنية  الوحدات  إلى آالف  باإلضافة  ، هذا 

 .2008عام 

، أسفر هذا العدوان عن تدمير حوالي    51من    أكثر همجية والذي استمر    كثرم األ 2014يعتبر عدوان  
 
 متواصال

 
وحدة    11,000يوما

 عالوة على تضرر  
 
 كليا

 
 ألف وحدة سكنية بأضرار جزئية متفاوتة.  162من  رأكثسكنية هدما

العام   السكنية  2021شهد  الوحدات  عدد  بل   حيث  القطاع،  في  التحتية  للبنية   
 
واسعا  

 
دمارا  

 
مخلفا  

 
جديدا  

 
صهيونيا  

 
عدوانا م 

 حوالي 
 
 ة. وحدة سكنية بأضرار جزئية متفاوت  60,000وحدة سكنية عالوة على تضرر حوالي  1,700املهدمة كليا

الفترة    ضافةباإل  البربرية  شهدت  الحروب  في هدم  2019  –  2018لهذه  متفرقة مسببة  اعتداءات  وحدة سكنية    270من    أكثرم 

 وحدة سكنية بأضرار جزئية متفاوتة.  3,000بشكل كلي وتضرر ما يزيد عن 

 من املذكورة أعاله :  هذه االعتداءاتالناتجة عن   بالوحدات السكنية()األضرار  إجماليالتالي  الجدول ويوضح 

 2021- 2008من  )وحدة سكنية( األضرار الناتجة عن االعتداءات املتكررة  إجمالي :2جدول 

2008عدوا   تصن ف الضرر  2012عدوا    2014عدوا     2018-2019 2021عدوا    جمالي اإل    

,7001 273 11,000 200 5,700 الهدم الكلي   87318,  

 285,781 59,565 3,416 162,500 8,300 52,000 الضرر الجزئ  

جمالي اإل   57,700 8,500 173,500 3,689 61,265 654304,  

 والشكل التالي يوضح القيم املالية لهذه األضرار )مليون دوالر(:
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 االعتداءات االسرائيلية املتكررة )مليون دوالر(القيم املالية لألضرار الناتجة عن : 11شكل 

والتــــــــي مــــــــن شــــــــأنها تحســــــــين ســــــــرعة وجــــــــودة  الطــــــــوارئ يبــــــــدأ دور الــــــــوزارة قبــــــــل أي عــــــــدوان والــــــــذي يتمثــــــــل فــــــــي إعــــــــداد وتجهيــــــــز خطــــــــة 

ــا آلثـــــــــار وتبعـــــــــات العـــــــــدوان، ومنـــــــــذ اللحظـــــــــة األولـــــــــى ألي عـــــــــدوان أو تصـــــــــعيد، تقـــــــــوم  اســـــــــتجابة الطـــــــــواقم طـــــــــواقم الـــــــــوزارة ومواردهـــــــ

ــاع  ــي تلحــــــــق بقطــــــ  ثــــــــم يتبعــــــــه  اإلســــــــكانالفنيــــــــة بــــــــالوزارة بحصــــــــر األضــــــــرار التــــــ
 
ــا  أوليــــــ

 
 بالتنســــــــيق والشــــــــراكة  حصــــــــراحصــــــــرا

 
ــيليا تفصــــــ

( وبرنـــــــــــامج األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة UNRWAثلـــــــــــة فـــــــــــي وكالـــــــــــة الغـــــــــــوث )مـــــــــــع مؤسســـــــــــات األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة الرئيســـــــــــية فـــــــــــي قطـــــــــــاع غـــــــــــزة واملتم

 (.UNDPاإلنمائي )

املختلفـــــــــــة إلعــــــــــادة إعمـــــــــــار  اإلعمــــــــــاروبالتنســـــــــــيق مــــــــــع كافـــــــــــة الشــــــــــركاء لتنفيــــــــــذ مشـــــــــــاريع  اإلســــــــــكانتســــــــــعى وزارة األشــــــــــغال العامـــــــــــة و 

  إال أنــــــــــه ن 
 
ــا  وإصــــــــــالح أضــــــــــرار الوحــــــــــدات الســــــــــكنية املتضــــــــــررة جزئيــــــــ

 
ــا  لكثــــــــــرة االعتــــــــــداءات الوحــــــــــدات الســــــــــكنية املهدمــــــــــة كليــــــــ

 
ــرا ظــــــــ

عــــــــــدوان ال يـــــــــــتم إنجازهـــــــــــا بشـــــــــــكل كامـــــــــــل مــــــــــا يزيـــــــــــد مـــــــــــن االحتيـــــــــــاج الـــــــــــالزم إلعـــــــــــادة  ألي اإلعمـــــــــــارفـــــــــــإن عمليـــــــــــة إعـــــــــــادة الصــــــــــهيونية 

ــار والـــــــــــــذي قامـــــــــــــت الـــــــــــــوزارة بإعـــــــــــــداده بالتنســـــــــــــيق مـــــــــــــع الشـــــــــــــركاء ، و اإلعمـــــــــــــار ــى دليـــــــــــــل سياســـــــــــــات اإلعمـــــــــــ ــارة هنـــــــــــــا إلـــــــــــ تجـــــــــــــدر اإلشـــــــــــ

وســــــــــيتم تحديثــــــــــه وتطــــــــــويره  الــــــــــوزارة فــــــــــي عمليــــــــــة إعــــــــــادة اإلعمــــــــــارإليــــــــــه تســــــــــتند والــــــــــذي  واملؤسســــــــــات العاملــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال اإلعمــــــــــار

 السابقة.  االعتداءاتبالتنسيق مع الشركاء بناء على تجربتهم في التعامل مع تبعات  

ــى قطــــــــاع غــــــــزة، 2021 شــــــــهر مــــــــايوشــــــــهد  ــى نهايــــــــة عــــــــام م العــــــــدوان الصــــــــهيوني األخيــــــــر علــــــ  اإلعمــــــــارعمليــــــــة إعــــــــادة  فــــــــإن 2021وحتــــــ

آثــــــار هـــــــذا العــــــدوان ومــــــا قبلـــــــه تعتبــــــر القضــــــية األهـــــــم لهــــــذا امللــــــف، حيـــــــث يعتبــــــر برنــــــامج إعـــــــادة إعمــــــار الوحــــــدات الســـــــكنية  إزالــــــةو 

 نتيجـــــــــة عــــــــدوان 
 
م، خاصـــــــــة مــــــــع التعهــــــــدات إلعـــــــــادة 2022أهميـــــــــة خــــــــالل العــــــــام  كثــــــــرم ومــــــــا قبلـــــــــه القضــــــــية األ2021املهدمــــــــة كليــــــــا

 في بر   ضافةباإل  اإلعمار
 
 ملموسا

 
 نامج إصالح األضرار الجزئية.لضرورة تحقيق تقدما

إعمـــــــــار عــــــــــدوان  املطلوبـــــــــة إلعـــــــــادة، املشـــــــــاريع املنفـــــــــذة والفجـــــــــوة التـــــــــدخالت املطلوبــــــــــة أدنـــــــــاه والشـــــــــكل  الجـــــــــدول كـــــــــال مـــــــــن يوضـــــــــح 

 .2021، وذلك حتى نهاية عام  م2021م واملتبقي قبل عدوان  2021

 2021- 2008 خالل الفترة األضرار الناتجة عن االعتداءات املتكررة )وحدة سكنية(  قيمة إجمالي :3جدول 

  و  الضرر 
 الف و     ائيارمة ائنفذ  )اإل  از(  االح  اج 
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 131.9 2,945 2.1 41 134 3,000 الهدم الكلي 

 106 90,145 30 44,420 136 134,565 األضرار الجز  ة 

جمالي اإل   137,565 270 44,461 32.1 93,090 237.9 

 

 م2021عدوان  اإلعمار بعد املطلوبة إلعادة املنفذة والفجوة  واملشاريع  التدخالت املطلوبة: 12شكل 

 :اإلعمارحور اإلحصائيات واملؤشرات ملأبرز  .11.2.2

 :2021وذلك حتى نهاية قطاع اإلعمار  يوضح الجدول التالي أبرز املؤشرات واالحصائيات املتعلقة ب 

 2021قيم أبرز املؤشرات املرتبطة بمحور اإلعمار حتى نهاية  :4جدول 

 الق مة الوحد   ائؤشر  #

1 3)
 
  )عدديا

 
 10,761 عدد اإلنجاز الكلي في برنامج إعادة اعمار الوحدات السكنية املهدمة كليا

2  
 
)نسبة مئوية من  اإلنجاز الكلي في برنامج إعادة اعمار الوحدات السكنية املهدمة كليا

4 )
 
 االحتياج الكلي ماليا

%78.2 نسبة مئوية  

3 5)
 
  )عدديا

 
 148,565 عدد اإلنجاز الكلي في برنامج إعادة تأهيل و إصالح الوحدات السكنية املتضررة جزئيا

 )نسبة مئوية من اإلنجاز الكلي في برنامج إعادة اعمار الوحدات السكنية  4
 
املتضررة جزئيا

 االحتياج الكلي(6

%61.3 نسبة مئوية  

(  التي لم يتوفر لها تمويلالوحدات السكنية املهدمة كليا  5
 
)عدديا  1,586 عدد 

)قيمة مالية مليون دوالر( الوحدات السكنية املهدمة كليا التي لم يتوفر لها تمويل 6  69.5 عدد 

 التي لم يتوفر لها تمويل 7
 
( الوحدات السكنية املتضررة جزئيا

 
)عدديا  90,145 عدد 

 التي لم  8
 
)قيمة مالية مليون دوالر( يتوفر لها تمويلالوحدات السكنية املتضررة جزئيا  106 عدد 

 

 
 نتيجة عدوان  3

 
 م 2014م وما بعده واملتبقي قبل عدوان 2014املؤشر يشمل اإلنجاز إلعادة إعمار الوحدات السكنية املهدمة كليا

 إلعادة إعمار   4
 
(2014م واملتبقي قبل 2021( وعدوان 2019-2018م وما بعده )اعتداءات 2014االحتياج الكلي إلعادة إعمار الوحدات السكنية املهدمة كليا

 
 م )ماليا

 م وما بعده فقط 2014املؤشر يشمل إعادة تأهيل وإصالح الوحدات السكنية املتضررة جزئيا نتيجة عدوان  5
 نتيجة عدوان  6

 
 م وما بعده فقط 2014االحتياج الكلي إلعادة تأهيل وإصالح الوحدات السكنية املتضررة جزئيا
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 :اإلعمارتحليل البيئة الداخلية لقطاع  .11.2.3
 نقاط القوة والضعف لقطاع اإلعمار  :5جدول 

  قاط الض ف   قاط القو  

 1. ائوار  البيرية

 الطاقم العامل يتمتع بكفاءة وخبرة عالية  ▪

 املوظفين في أداء املهام خبرة عالية بين  ▪

 ترقيات املوظفين استئناف ▪

 تعيين موظفين جدد في االدارات واملديريات  ▪

نقص عدد املوظفين في املديريات مقارنة بحجم املهام   ▪

 املنوطة 

حاجة لدورات تخصصية في بعض املواضيع ب ون املوظف ▪

)الترميم، التدعيم، حصر األضرار( ملواكبة متطلبات  

 الوظيفية املهام 

 الطوارئ الحاجة طاقم إضافي متخصص في حاالت  ▪

طواقم ادارية ألرشفة وتوثيق امللفات   إلىالحاجة  ▪

 )سكرتارية(

 عدم وجود مخصصات تحفيزية للعاملين في املديريات  ▪

بيئة ال مل . 2  

تأهيل وكذلك عدد   إلىاملقرات غير مالئمة وتحتاج معظم  ▪ املديريات بعضفي وتحسين بيئة العمل  تم تطوير ▪

 منها مستأجر وغير مملوك للوزارة 

كافة   احتياجات أجهزة الحاسوب والطابعات ال تغطي ▪

 الطواقم

 صيانة أو استبدال إلىمركبات املديريات تحتاج  ▪

. اله  ل ال نظ مي3  

رشاقة الهيكل التنظيمي باإلدارة ووضوح املهام لكل  ▪

 والوصف الوظيفي لكل موظفدائرة 

 عدم استكمال التسكين ملدراء املديريات ▪

 في املديريات  اإلسكان تفعيل قسم  إلىالحاجة  ▪

. آل ة ات اذ القرار 4  

 وجود أنظمة وقوانين تحكم العمل ▪

 وجود سياسة واضحة ل عمار ▪

وجود لجان فنية مشكلة لحصر األضرار  ▪

 والترشيحات 

 القرار اتخاذيتم إشراك الجهات ذات العالقة في  ▪

تحديث بناء على املعطيات  إلىتحتاج  اإلعمارسياسة  ▪

 2021واملستجدات بعد عدوان مايو 

واإلدارات    اإلعمارعدم وضوح العالقة بين إدارة  ▪

التخصصية خاصة في ملفات التصميم والترميم والتدعيم  

 اإلنشائي

. الخدمة ائقدمة وال ال ة مة اليركا 5  

 وجود عالقة متينة مع كل الشركاء ▪

 مركزية التواصل مع الشركاء  ▪

 اإلعمارتعاون لجان األحياء مع الوزارة في ملف  ▪

وجود سياسات لبعض الشركاء تتعارض مع سياسات   ▪

 زارةالو 

 للتطوير الجمهور  شكاوى حاجة نظام  ▪

 غياب سياسة واضحة ل فصاح عن البيانات ▪

 املقدمة للجمهور  ماتحوسبة الخدالحاجة إلى استكمال  ▪

. النظم اإل ارية وائال ة وائ  ومات ة6  

 بالشكاوى عدم وجود نظام لتتبع االجراءات عند التقدم  ▪ وجود نظام محوسب للهدم الكلي والجزئي  ▪
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  قاط الض ف   قاط القو  

 اإلعمارتداخل في مهام بعض الجان الفنية العاملة في  ▪

عدم تحديث البيانات أوال بأول بين املديريات واإلدارة  ▪

 العامة

ملف الهدم القديم غير مكتمل وغير مدخل على منظومة  ▪

 الهدم الكلي املحوسبة 

 الطوارئ عمل في حالة الحاجة ملراجعة وتحديث خطة ال ▪

مخصصة للعمل باملديريات  طوارئ عدم وجود موازنة  ▪

 وبعدها مباشرة الطوارئ خاصة أثناء فترة 

 

 :اإلعماراملتعلقة بقطاع  القضايا واألهدافأبرز  .11.2.4

التركيز عليها خالل فترة الخطة ) التي سيتم  وبناء عليها تم تحديد أولويات    اإلعمارضمن قطاع  (  2024-2022تم تحديد القضايا 

 ، كما هو موضح في الشكل التالي: واملؤشرات املرتبطة بكل هدف  األهداف اإلستراتيجية
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 اإلعمارالقضايا واألهداف اإلستراتيجية لقطاع : 13شكل 
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 اإلقليمية: قطاع األشغال العامة والطرق  .11.3

 تمهيد .11.3.1

 وينــــــــدرج اإلســــــــكانو مــــــــن القطاعــــــــات الرئيســــــــية التــــــــي تســــــــتهدفها وزارة األشــــــــغال العامــــــــة اإلقليميــــــــة األشــــــــغال والطــــــــرق  يعتبــــــــر قطــــــــاع

ــاريع واإلدارة العامـــــــــــة ل شـــــــــــراف واملتابعـــــــــــة  ــاع كـــــــــــل مـــــــــــن اإلدارة العامـــــــــــة للتخطـــــــــــيط العمرانـــــــــــي وتصـــــــــــميم املشـــــــــ تحـــــــــــت هـــــــــــذه القطـــــــــ

بأعمــــــــال تصــــــــميم وتنفيــــــــذ ، ويشــــــــمل كــــــــل مــــــــا تقــــــــوم بــــــــه هــــــــذه اإلدارات مــــــــن مهــــــــام تتعلــــــــق واإلدارة العامــــــــة للطــــــــرق واآلليــــــــات الفنيــــــــة

بكافـــــــــــــة التخصصـــــــــــــات  وتصـــــــــــــميم مخططـــــــــــــات املشـــــــــــــاريع اإلنشـــــــــــــائيةإعـــــــــــــداد و  والرئيســـــــــــــيةاإلقليميـــــــــــــة صـــــــــــــيانة شـــــــــــــبكات الطـــــــــــــرق و 

 .على تنفيذ وصيانة املباني واملرافق الحكومية اإلشرافو 

 الخمــــــــــس األخيــــــــــرة وخــــــــــالل الســــــــــنوات 
 
ــا تــــــــــم تقــــــــــديم فــــــــــي مجــــــــــال الطــــــــــرق والبنيــــــــــة التحتيــــــــــة حيــــــــــث  أنجــــــــــزت الــــــــــوزارة تقــــــــــدما ملحوظــــــــ

ــة  ــارات هندســـــــــية مختلفـــــــ مشـــــــــروع لصـــــــــالح  100ي جـــــــــداول كميـــــــــات لحـــــــــوال ادوإعـــــــــدمخططـــــــــات  عـــــــــدادالتصـــــــــميم وإ ألعمـــــــــالاستشـــــــ

 30قامـــــــــــت الـــــــــــوزارة بتقـــــــــــديم خـــــــــــدمات التخطـــــــــــيط و التصـــــــــــميم واإلشـــــــــــراف لعـــــــــــدد  2021، وفـــــــــــي عـــــــــــام دوائـــــــــــر حكوميـــــــــــة مختلفـــــــــــة

عشــــــــــرات املبــــــــــاني  تأهيــــــــــل  وإعــــــــــادة تــــــــــرميممشــــــــــاريع  علــــــــــى الــــــــــوزارةت أشــــــــــرفكمــــــــــا  مليــــــــــون دوالر  9.2مشــــــــــروع تقــــــــــدر قيمتهــــــــــا بحــــــــــوالي 

، ويوضــــــــح الشـــــــــكل التـــــــــالي إجمــــــــالي مشـــــــــاريع التصـــــــــميم التـــــــــي نــــــــى قصـــــــــر العـــــــــدل، مبنــــــــى وزارة املاليـــــــــة وغيرهـــــــــاالعامــــــــة مـــــــــن أهمهـــــــــا: مب 

 نفذتها الوزارة خالل السنوات الثالثة السابقة.

 

 : مشاريع التصميم خالل السنوات الثالثة السابقة 14شكل 

فقـــــــد قامـــــــت الـــــــوزارة بأعمـــــــال  الطـــــــرق البريـــــــة كوســـــــيلة للتنقـــــــل الـــــــداخلي، حيـــــــث أن قطـــــــاع غـــــــزة يعتمـــــــد علـــــــى و  فيييييييي م يييييييا  الطييييييير  و

ــي قطـــــــاع غـــــــزة حيـــــــثاإلقليميـــــــة التصـــــــميم واإلشـــــــراف ألجـــــــزاء مـــــــن الطـــــــرق  ــة بلـــــــ  مجمـــــــوع أطـــــــوال الطـــــــرق  فـــــ  44.3املعبـــــــدة اإلقليميـــــ

ــبة  ــا نســـــــ ــام اإلقليميـــــــــة % مـــــــــن الطـــــــــرق  32كـــــــــم أي مـــــــ ــاع غـــــــــزة وذلـــــــــك مـــــــــع نهايـــــــــة عـــــــ ــي قطـــــــ ــاء مـــــــــن ، حيـــــــــث2021فـــــــ تنفيـــــــــذ  تـــــــــم االنتهـــــــ

ــي  120مشــــــــاريع بقيمــــــــة تجــــــــاوزت  طريــــــــق صــــــــالح الــــــــدين  مراحــــــــل مــــــــن 4تنفيــــــــذ مليــــــــون دوالر مــــــــن خــــــــالل املنحــــــــة القطريــــــــة تمثلــــــــت فــــــ

 )الرشيد(.البحر  شارع  مراحل من   3وحتى تقاطع نيتساريم،   رف من معبر    اإلقليمي

ن معظــــــــم الطــــــــرق الرئيســــــــية والرابطــــــــة بــــــــين املــــــــدن تـــــــدخالت كبيــــــــرة اذ أ إلــــــــىوالرئيســــــــية بحاجــــــــة اإلقليميــــــــة وال يـــــــزال قطــــــــاع الطــــــــرق 

لتكــــــــــرار االعتــــــــــداءات اإلســــــــــرائيلية وعــــــــــزوف املمــــــــــولين عــــــــــن  طويلــــــــــة نظــــــــــرامنــــــــــذ فتــــــــــرات  يــــــــــتم صــــــــــيانتهاواملحافظــــــــــات متهالكــــــــــة ولــــــــــم 
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أهيـــــــل أو إعــــــــادة صـــــــيانة وإعــــــــادة ت  إلــــــــىالتــــــــي تحتـــــــاج اإلقليميـــــــة تـــــــوفير تمويـــــــل لهــــــــذه املشـــــــاريع، حيــــــــث يبلـــــــ  مجمــــــــوع أطـــــــوال الطــــــــرق 

 .يميةقل اإلالطرق   إجمالي% من   68كم أي ما نسبته   94.7إنشاء 

ــة للـــــــوزارة  ــيكـــــــذلك يشـــــــمل القطـــــــاع أعمـــــــال اآلليـــــــات الثقيلـــــــة التابعـــــ ــي حـــــــاالت  والتـــــــي تعمـــــــل فـــــ  كـــــــدعم الطـــــــوارئ مشـــــــاريع الـــــــوزارة وفـــــ

وبلـــــــ  عــــــــدد  واألعمــــــــال أثنـــــــاء االعتــــــــداءات فـــــــي املنخفضــــــــات الجويـــــــة الشــــــــواط دوائر الحكوميـــــــة والبلــــــــديات مثـــــــل أعمــــــــال تـــــــدعيم للـــــــ 

ــا حــــــــوالي  20,000حــــــــوالي  2021ســــــــاعات عمــــــــل آليــــــــات الــــــــوزارة خــــــــالل عــــــــام  ــال  1,400,000ســــــــاعة والتــــــــي يقــــــــدر تكلفتهــــــ ــي حــــــ دوالر فــــــ

 لي يوضح توزيع ساعات عمل آليات الوزارة:، والشكل التاتم شراء تلك الخدمات من القطاع الخاص

 

 توزيع ساعات عمل آليات الوازرة : 15شكل 

 ومقـــــــــــراتتـــــــــــدمير معظـــــــــــم املبـــــــــــاني الحكوميـــــــــــة  والتـــــــــــي تـــــــــــم خاللهـــــــــــا علـــــــــــى قطـــــــــــاع غـــــــــــزة ةاملتكـــــــــــرر ة اإلســـــــــــرائيلي  لالعتـــــــــــداءات ونتيجـــــــــــة

، يميـــــــــةقل اإلتــــــــدمير البنيـــــــــة التحتيــــــــة للطــــــــرق  إلــــــــى إضــــــــافةالـــــــــوزراء  ومجلــــــــسطة الفلســــــــطينية ومقــــــــرات الـــــــــوزارات الحكوميــــــــة ســــــــل ال 

مليــــــــون دوالر  913 إلــــــــى ضــــــــافة، باإل 2014ملــــــــا قبــــــــل عــــــــدوان  مليــــــــون دوالر 33.6املباشــــــــرة  األشــــــــغال العامــــــــةقطــــــــاع وبلغــــــــت خســــــــائر 

ــايو ، 2014جـــــــــــراء عـــــــــــدوان  ــا خلفـــــــــــه عـــــــــــدوان مـــــــــ بشـــــــــــبكات الطـــــــــــرق الرئيســـــــــــية واملفترقـــــــــــات والبنـــــــــــى مـــــــــــن إضـــــــــــرار  2021وكـــــــــــذلك مـــــــــ

 مليون دوالر. 93والذي يقدر بحوالي    التحتية

بعــــــــد  أعــــــــدت الــــــــوزارة خطـــــــة للتعامــــــــل مــــــــع حــــــــاالت الطــــــــوارئ فقــــــــد االجتماعيــــــــة تجـــــــاه أبنــــــــاء شــــــــع ها ة الــــــــوزارة نطالقـــــــا مــــــــن مســــــــئولي ا

ــيانة الطـــــــــرق الرئيســـــــــية و االعتـــــــــداءات اإلســـــــــرائيلية مثـــــــــل مشـــــــــروع  االعتـــــــــداءاتاملتضـــــــــررة مـــــــــن اإلقليميـــــــــة ، مـــــــــن أهمهـــــــــا برنـــــــــامج صـــــــ

 الركام الناتج عن العدوان. إزالةمشروع  إلى إضافةصيانة جسر السكة   ومشروعصيانة جسر شارع البحر الرشيد  

 : اإلقليميةرق تحليل البيئة الداخلية لقطاع األشغال العامة والط .11.3.2

 كما هو مبين في الجدول التالي:اإلقليمية  ناتج التحليل الداخلي لقطاع األشغال العامة والطرق    كان

 نقاط القوة والضعف لقطاع األشغال العامة والطرق االقليمية :6جدول 

  قاط الض ف   قاط القو  

ائوار  البيرية. 1  

 املوظفين من الفئة األولىوجود عدد كاف من  ▪

 املوظفون العاملون في اإلدارات يتمتعون بكفاءة عالية  ▪

 تعيين موظفين جدد ▪

 

 نقص برامج التدريب والتطوير في املجاالت الفنية اإلدارية  ▪

 (الطوارئ نقص املوارد البشرية في بعض األوقات )أوقات  ▪

 ال يوجد تفعيل لعالوة بدل املخاطرة  ▪

 في بعض التخصصات اإلشرافنقص في الطواقم الفنية في  ▪

 نظام التحفيز والعمل اإلضافي غير واضح  ▪

2000

1000

10000

7000

2021توزيع ساعات عمل آليات الوزارة خالل عام 

مشاريع الوزارة

للبلديات

وزارات ومؤسسات حكومية

مهام متفرقة
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  قاط الض ف   قاط القو  

 عدم تفعيل الرقابة الداخلية  ▪

 قلة عدد الطواقم الفنية في إدارة الطرق  ▪

عدم وجود تخطيط للموارد البشرية )يقصد هنا قرب   ▪

تقاعد مجموعة من موظفي الفئة العليا والحاجة للتخطيط  

 لبدائل( 

بيئة ال مل . 2  

 مكان العمل مناسب ومالئم لطبيعة العمل واملهام  ▪

مجمع   وجود مكان مناسب ومالئم لآلليات في مقر ▪

 الورش الفنية

تستخدم ألغراض   الثقيلة التي نقص في بعض اآلليات  ▪

 الطوارئ محددة في املشاريع وحاالت 

 عدم توفر املوازنة الكافية لصيانة اآلليات ▪

ال يوجد مخزون وقود كافي ومهيأ لالستجابة في حالة  ▪

 الطوارئ 

 عدم مواكبة التطور في موضوع أجهزة فحص الطرق  ▪

 التحديث إلىحاجة كثير من أجهزة الحاسوب  ▪

 ضعف في اللوجستيات )مكيفات، ماكينات تصوير(  ▪

. اله  ل ال نظ مي3  

اإلدارات  الهيكل التنظيمي مالئم للمهام املطلوبة من  ▪

 )وجود هيكل تنظيمي حديث(

 دمج وإلغاء بعض اإلدارات والدوائر ▪

. آل ة ات اذ القرار 4  

 وجود أنظمة وقوانين تحكم العمل ▪

 القرار اتخاذاملشاركة والتشاور في  ▪

 وجود لجان فنية متخصصة  ▪

 دورية للمدراء العامين  اجتماعاتعقد  ▪

الخارجية من  عدم وجود نظام واضح الستفادة الجهات  ▪

 آليات الوزارة

عدم وجود سجل تتبع لآلليات من حيث التشغيل   ▪

 والصيانة 

 وجود بعض الدوائر غير املفعلة  ▪

. الخدمة ائقدمة وال ال ة مة اليركا 5  

 التنسيق الجيد واملتين مع كافة الشركاء ▪

 الطوارئ تدخالت مؤثرة لآلليات في حاالت  ▪

الوزارة هي املرجعية اعتبار كافة الجهات الحكومية أن  ▪

 الفنية للعمل الهندس ي 

 عدم تفعيل دورة مستندية ملتابعة املشاريع  ▪

 –عدم وجود نظام يحكم العالقة مع الشركاء )البلديات  ▪

 وزارة النقل واملواصالت(

 تأخر وزارة املالية في صرف مستخلصات املقاولين  ▪

 العلوي ملشاريع الوزارة  اإلشرافعدم وضوح دور  ▪

 الشاط عدم وضوح دور الوزارة في قضية حماية  ▪

عدم وضوح العالقة مع وزارة املالية فيما يخص  ▪

 مخصصات وموازنات املشاريع 

 التكلفة العالية لتشغيل اآلليات ▪

. النظم اإل ارية وائال ة وائ  ومات ة6  

 عدم وجود نظام معلومات إلدارة املشاريع  ▪ وجود نظام املراسالت اإللكترونية  ▪
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  قاط الض ف   قاط القو  

 ملراقبة استهالك اآلليات وجود نظام  ▪

 وجود نظام مالي محوسب ▪

 عدم وجود برنامج محوسب إلدارة اآلليات ▪

من التغذية الراجعة في تصميم   االستفادةضعف  ▪

 وتوصيف وتنفيذ املشاريع 

ضعف األرشفة للوثائق واملخططات وصعوبة الوصول إليها  ▪

 عند الحاجة

 املواصفات الفنية للتوافق مع املعمول بهتحديث  ▪

 املعد مسبقا اإلشرافعدم تفعيل دليل  ▪

. قاط  و  وض ف أخرى 7  

 إعالمياضعف في توثيق املشاريع  ▪ 

 يمية قلاإلعدم وجود موازنات تطويرية للطرق  ▪

 عدم وجود موازنات تطويرية لبناء مقرات حكومية ▪

 

 : اإلقليميةأبرز القضايا املتعلقة بقطاع األشغال العامة والطرق  .11.3.3

ــا خـــــــــالل فتـــــــــرة الخطـــــــــة ) ــيتم التركيـــــــــز عليهـــــــ ــايا التـــــــــي ســـــــ ضـــــــــمن قطـــــــــاع األشـــــــــغال العامـــــــــة والطـــــــــرق ( 2024-2022تـــــــــم تحديـــــــــد القضـــــــ

ــتراتيجيةاإلقليميـــــــــة  ــا تـــــــــم تحديـــــــــد أولويـــــــــات األهـــــــــداف اإلســـــــ ــاء عليهـــــــ ــي  هـــــــــدف، واملؤشـــــــــرات املرتبطـــــــــة بكـــــــــل  وبنـــــــ ــح فـــــــ ــا هـــــــــو موضـــــــ كمـــــــ

 الشكل التالي:
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 اإلقليميةالقضايا واألهداف اإلستراتيجية لقطاع األشغال العامة والطرق : 16شكل 
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 : نشاءاتطاع اإلق .11.4

ــي تســــــــتهدفها وزارة األشــــــــغال العامــــــــة يعتبــــــــر قطــــــــاع االنشــــــــاءات  تحــــــــت هــــــــذه القطــــــــاع  وينــــــــدرج اإلســــــــكانو مــــــــن القطاعــــــــات الرئيســــــــية التــــــ

دارة العامــــــــــة للعطــــــــــاءات املركزيــــــــــة، وحــــــــــدة املختبــــــــــرات وضــــــــــبط الجــــــــــودة، جــــــــــزء مــــــــــن اإلدارة العامــــــــــة للتخطــــــــــيط العمرانــــــــــي اإل كــــــــــل مــــــــــن 

 املتابعة الفنية.وتصميم املشاريع وجز ء من اإلدارة العامة ل شراف على املشاريع و 

ومتابعـــــــــة قـــــــــرارات لجنـــــــــة التصـــــــــنيف الوطنيـــــــــة  للمشـــــــــاريع الحكوميـــــــــة يشـــــــــمل قطـــــــــاع االنشـــــــــاءات تجهيـــــــــز وإعـــــــــداد ومتابعـــــــــة املناقصـــــــــات

متابعـــــــــة أســـــــــعار املـــــــــواد، ومعـــــــــدالت اإلنتـــــــــاج وتكـــــــــاليف  ، تحـــــــــاد املقـــــــــاوليناوإصـــــــــدار شـــــــــهادات التصـــــــــنيف للشـــــــــركات املصـــــــــنفة ومتابعـــــــــة 

 كــــــــذلكوخارجهــــــــا واملشــــــــاركة فــــــــي اللجـــــــان املختلفــــــــة فــــــــي الـــــــوزارة  واالحتفــــــــاظ بســــــــجالت تقـــــــديرات التكلفــــــــة الســــــــابقة وأرشـــــــفتها ةاملصـــــــنعي 

ــانع إ ،  اعتمــــــــــــــاد وتصــــــــــــــنيف شــــــــــــــركات ومصــــــــــــــانع مــــــــــــــواد البنــــــــــــــاء واملختبــــــــــــــرات الهندســــــــــــــية صــــــــــــــدار شــــــــــــــهادات اعتمــــــــــــــاد للشــــــــــــــركات واملصــــــــــــ

ات مــــــــن املـــــــــواد االنشــــــــائية املــــــــوردة للقطــــــــاع لفحصــــــــها ألخـــــــــذ خــــــــذ عينــــــــ مــــــــن أجــــــــل ضـــــــــبط الجــــــــودة و أ املســــــــتوفية للشــــــــروط واملتطلبــــــــات

تنفيــــــــــذ جــــــــــوالت  إلــــــــــى ضــــــــــافةو املشــــــــــاركة فــــــــــي الرقابــــــــــة علــــــــــى املشــــــــــاريع التابعــــــــــة للــــــــــوزارة باإل  ماملوافقــــــــــة واالعتمــــــــــاد قبــــــــــل بــــــــــدء االســــــــــتخدا

 واملختبرات الهندسية .  سفلت وبالط االنترلوكالخرسانة الجاهزة واإل   رقابية ملصانع

كـــــــــون الـــــــــوزارة فـــــــــي املؤسســـــــــة الحكوميـــــــــة املســـــــــؤولة عـــــــــن تطـــــــــوير قطـــــــــاع االنشـــــــــاءات فـــــــــي فلســـــــــطين بكافـــــــــة مكونـــــــــات هـــــــــذا القطـــــــــاع فقـــــــــد 

ــة فــــــــي  ــاولين واملختبــــــــرات الهندســــــــية وغيرهــــــــا مــــــــن الجهــــــــات ذات العالقــــــ قامــــــــت الــــــــوزارة بالتنســــــــيق مــــــــع جهــــــــات مختلفــــــــة مثــــــــل اتحــــــــاد املقــــــ

ــازات خـــــــالل  ــة مـــــــن االنجـــــ ــاع االنشـــــــاءات بمجموعـــــ ــا يلـــــــي أبـــــــرز إالفقطـــــ ــاع االنشـــــــاءات خـــــــالل تـــــــرة الســـــــابقة، وفيمـــــ الفتـــــــرة حصـــــــائيات قطـــــ

2019 -2021: 

 

 أبرز إنجازات قطاع اإلنشاءات خالل السنوات السابقة : 17شكل 

 

 تحليل البيئة الداخلية لقطاع اإلنشاءات:  .11.4.1

 الجدول التالي:كان ناتج التحليل الداخلي لقطاع اإلنشاءات كما هو مبين في 
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 نقاط القوة والضعف لقطاع اإلنشاءات :7جدول 

  قاط الض ف   قاط القو  

ائوار  البيرية. 1  

 وجود عدد كاف من املوظفين من الفئة األولى ▪

املوظفين العاملين في اإلدارات يتمتعون بكفاءة  ▪

 عالية 

 ترقيات املوظفين استئناف ▪

 قلة الطواقم اإلدارية والسكرتارية والفنية  ▪

 عدم وجود برامج مختصة لتدريب املوظفين   ▪

 نقص التحفيز مما يؤثر على الرضا الوظيفي ▪

عدم وجود خطة واضحة لتطوير املوظف حسب املسار  ▪

 الوظيفي للموظفين

بيئة ال مل . 2  

 ثقافة العمل بروح الفريق بين املوظفين  ▪

 وجود أجهزة وأدوات مكتبية متكاملة ▪

نقص املساحات املتوفرة خصوصا الستقبال املراجعين   ▪

 )في العطاءات(

. اله  ل ال نظ مي3  

 الهيكل التنظيمي مناسب للمهام املطلوبة ▪

 استحداث دائرة التسعير والتقديرات في العطاءات ▪

 استحداث دائرة املواصفات ▪

 ضعف تفعيل دائرة الدراسات واملواصفات واالعتماد  ▪

 تداخل نسبي للصالحيات داخل بعض األقسام والدوائر ▪

. آل ة ات اذ القرار 4  

 وجود أنظمة وقوانين تحكم العمل ▪

 القرار اتخاذإشراك الجهات ذات العالقة في  ▪

 وجود لجان مشكلة ومعتمدة لالعتماد والتصنيف ▪

ــدة  ▪ ـــ ـــــود قاعــ ـــــدم وجــ ــي عــ ـــ ــة فــ ـــ ـــــركات العاملــ ـــــة الشــ ــات لكافــ ـــ بيانــ

 اإلنشاءات )استشاري ومقاول( وكذلك ملصانع مواد البناء

عــدم تـــوفر مختبــر للـــوزارة معيــاري واالعتمـــاد علــى املختبـــرات  ▪

 الخارجية في اعتماد املواد

عــدم اعتمــاد قــانون الشــراء العــام كمــا هــو الحــال فــي الضــفة  ▪

 لتوحيد القوانين في الوطنالغربية 

 عدم وجود لجنة وطنية العتماد املواد االنشائية   ▪

 

. الخدمة ائقدمة وال ال ة مة اليركا 5  

 شفافية إجراءات نظام الطرح والترسية املتبع ▪

 مثل اتحاد املقاولين  ءوجود عالقة متينة مع الشركا ▪

 القوانين الحالية كافية ملن  الدوائر كافة الصالحيات ▪

 

دارة ضــبط الجــودة فــي اقتصــارها علــى عــدم شــمول عمــل إ ▪

 بعض الصناعات واملواد

اقتصــــار خــــدمات التصــــنيف املقدمــــة علــــى املقــــاولين دون  ▪

 املكاتب االستشارية

ــــيق ▪ ــرة التنســ ــ ــــل دائــ ــــدم تفعيــ ــــدقيق و  عــ ــــي التــ ــةفــ ــ  اإلدارة العامــ

 العمراني وتصميم املشاريع.  للتخطيط

 ال يوجد قناة معتمدة وواضحة لطرح وشراء العطاءات ▪
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  قاط الض ف   قاط القو  

 عدم التزام بعض الدوائر الحكومية بقانون العطاءات ▪

ـــــة  ▪ ـــــرات ومؤسســ ـــــدة املختبــ ـــــين وحــ ـــــة بــ ـــــوح العالقــ ـــــدم وضــ عــ

 املواصفات واملقاييس

ــــــدم  ▪ ــــــانيعــ ــــــوع املبــ ــــــاني  خضــ ــــــودة املبــ ــــــبط الجــ ــــــة وضــ للرقابــ

 منها   والخاصة االستثماريةالعامة مثل 

. النظم اإل ارية وائال ة وائ  ومات ة6  

 تفعيل النظام املحوسب لضبط الجودة ▪

 وجود مرجع قانوني للعطاءات ▪

 فاعلية لجنة التصنيف الوطنية ▪

 أدلة موحدة لتنفيذ االختبارات الهندسية وجود عدم ▪

 سعار مواد البناءعدم وجود قائمة محدثة أل  ▪

ـــــود  ▪ ـــــدم وجــ ـــــل عــ ـــــة عمــ ـــــد ملتابعــ ـــــب وموحــ ـــــام إداري محوســ نظــ

 املختبرات الهندسية

عدم وجود نظام إداري محوسب وموحد ألنظمة العطــاءات  ▪

 والتصنيف والتسعير

 عدم وجود مرجع محدث للمواصفات بشكل مستمر ▪

حاجــة نظــام اعتمــاد وتصــنيف شــركات ومصــانع مــواد البنــاء  ▪

 للتحديث والتطوير

 للمواصفات وضبط الجودةال يوجد موازنة سنوية   ▪

 

 أبرز القضايا املتعلقة بقطاع اإلنشاءات:  .11.4.2

وبنـــــــاء عليهـــــــا تـــــــم تحديـــــــد  قطـــــــاع اإلنشـــــــاءاتضـــــــمن ( 2024-2022تـــــــم تحديـــــــد القضـــــــايا التـــــــي ســـــــيتم التركيـــــــز عليهـــــــا خـــــــالل فتـــــــرة الخطـــــــة )

 كما هو موضح في الشكل التالي:  هدف، واملؤشرات املرتبطة بكل    أولويات األهداف اإلستراتيجية
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 القضايا واألهداف اإلستراتيجية لقطاع اإلنشاءات : 18شكل 
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 قطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداء .11.5

 تمهيد .11.5.1

وتجويــــــــــد األداء مــــــــــن أهــــــــــم القطاعــــــــــات للــــــــــوزارة وألي مؤسســــــــــة لــــــــــدلها رؤيــــــــــة وأهــــــــــداف اســــــــــتراتيجية قيــــــــــادة والتخطــــــــــيط يعتبــــــــــر قطــــــــــاع ال 

بـــــــــالتخطيط الســـــــــليم وبـــــــــاألداء العـــــــــالي الكفـــــــــاءة  إالأن قيـــــــــام ورفعـــــــــة الـــــــــوزارة ال يـــــــــتم تســـــــــعى لتحقيقهـــــــــا بأفضـــــــــل جـــــــــودة وكفـــــــــاءة، حيـــــــــث 

ــر أو  ــي الـــــــــوزارة ســـــــــواء فـــــــــي جـــــــــودة مـــــــــن قبـــــــــل مـــــــــوظفي الـــــــــوزارة فـــــــــي مختلـــــــــف اإلدارات، وال شـــــــــك أن إحـــــــــداث أي تغييـــــــ ــا أو تطـــــــــوير فـــــــ أداءهـــــــ

ــين مســـــــــارها ال يـــــــــتم   بوجـــــــــود التطـــــــــوير املؤسســـــــــ ي املـــــــــدروس واملمـــــــــنهج واآلخـــــــــذ بعـــــــــين االعتبـــــــــار الوضـــــــــع القـــــــــائم ملـــــــــوارد الـــــــــوزارة إالتحســـــــ

 البشرية للوصول استراتيجيا لجودة األداء املطلوبة.

ــاع ال  واملوضــــــــــحة فــــــــــي ة مجموعــــــــــة مــــــــــن اإلدارات والوحــــــــــدات اإلداريــــــــــة وتجويــــــــــد األداء فــــــــــي الــــــــــوزار  قيــــــــــادة والتخطــــــــــيطينــــــــــدرج تحــــــــــت قطــــــــ

ــه فــــــــي عــــــــام الشــــــــكل أدنــــــــاه تــــــــم اســــــــتحداث وحــــــــدة التخطــــــــيط وتطــــــــوير األداء املؤسســــــــ ي وذلــــــــك بهــــــــدف  2021، وتجــــــــدر اإلشــــــــارة هنــــــــا بأنــــــ

التخطيط كــــــــل مــــــــا يتعلــــــــق بــــــــ علـــــــى متابعــــــــة  والعمــــــــل توحيـــــــد منظومــــــــة العمــــــــل وإيجــــــــاد نــــــــوع مـــــــن التكامليــــــــة والتنــــــــاغم فــــــــي األداء املؤسســــــــ ي 

 والتطوير املؤسس ي.

 

 الوحدات واإلدارات التابعة لقطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداء : 19شكل 

التقــــــــــارير  وإعــــــــــدادألداء ااملؤسســــــــــ ي بكــــــــــل تفاصــــــــــيله مــــــــــن متابعــــــــــة  يشــــــــــمل قطــــــــــاع القيــــــــــادة والتخطــــــــــيط وتجويــــــــــد األداء متابعــــــــــة العمــــــــــل 

ــة للـــــــــــوزارة  ــتراتيجية لهـــــــــــا وإعـــــــــــداد خطـــــــــــط التـــــــــــدريب والتطـــــــــــوير ومتابعـــــــــــة  علـــــــــــى رســـــــــــم اإلشـــــــــــرافو الدوريـــــــــ السياســـــــــــات والخطـــــــــــط االســـــــــ

وإعــــــــــداد وتحــــــــــديث األدلــــــــــة اإلجرائيــــــــــة والخدماتيــــــــــة، فقــــــــــد قامــــــــــت الــــــــــوزارة  ، وإعــــــــــداد وتحــــــــــديث الخطــــــــــط التشــــــــــغيلية ، مؤشــــــــــرات األداء

بإعــــــــداد كافـــــــة التقــــــــارير الدوريــــــــة  التعـــــــاون مــــــــع كافـــــــة الوحــــــــدات اإلداريــــــــة بـــــــالوزارةب  ممثلـــــــة بوحــــــــدة التخطـــــــيط وتطــــــــوير األداء املؤسســــــــ ي

ــام  ــا  ءات يشــــــــــمل اإلجــــــــــراالبــــــــــدء بإعــــــــــداد دليــــــــــل وإعــــــــــداد دليــــــــــل الخــــــــــدمات و  2021)شــــــــــهرية، ربعيــــــــــة، ســــــــــنوية( خــــــــــالل عــــــــ ــاع أيضــــــــ القطــــــــ
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لكترونـــــــي وتعزيـــــــزه ومتابعـــــــة كـــــــل مـــــــا إللتحـــــــول اتطـــــــوير وصـــــــيانة ومتابعـــــــة جميـــــــع األنظمـــــــة املحوســـــــبة املتعلقـــــــة بعمـــــــل الـــــــوزارة ومتابعـــــــة ا

، وكـــــــــل مـــــــــا يـــــــــرادات ومصـــــــــروفاتإدارة الشـــــــــؤون املاليـــــــــة مــــــــن إموظفـــــــــا وكـــــــــذلك  181يتعلــــــــق بشـــــــــؤون مـــــــــوظفي الـــــــــوزارة والبـــــــــال  عــــــــددهم 

ــي املحــــــــاكم عنــــــــد الحاجــــــــة يتعلــــــــق بــــــــاألمور الق ــي املعــــــــامالت و تمثيــــــــل الــــــــوزارة فــــــ ــانوني فــــــ ــة مــــــــن إبــــــــداء للــــــــرأي القــــــ ــافةانونيــــــ ــى إضــــــ ــع  إلــــــ جميــــــ

 األنشطة والفعاليات اإلعالمية وما تشملها من تغطية وتوثيق وأرشفة.

  2021اإلنجازات السنوي لوزارة األشغال لعام  ( يوضح تقرير9امللحق رقم )

وانطالقــــــــــا مــــــــــن حــــــــــرص الوحــــــــــدات اآلنــــــــــف ذكرهــــــــــا علــــــــــى القيــــــــــام بــــــــــدورها بمــــــــــا يحقــــــــــق األهــــــــــداف املرجــــــــــوة فقــــــــــد قامــــــــــت الــــــــــوزارة خــــــــــالل 

الســــــــنوات الســــــــابقة مــــــــن خــــــــالل تلــــــــك الوحــــــــدات بمتابعــــــــة جميــــــــع األعمــــــــال املوكلــــــــة إليهــــــــا وفيمــــــــا يلــــــــي أبــــــــرز اإلنجــــــــازات الســــــــنوية لقطــــــــاع 

 :2021قيادة والتخطيط وتجويد األداء لعام  ل ا

تقارير   .1 الدورية وأي  التقارير  تقارير    أخرى غير دورية إعداد ونشر جميع  العدوان االسرائيلي على  )مثل  الناتجة عن  األضرار 

 .السنةواملنخفضات( على مدار  غزة 

 الوزارة. إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية وخطط التدريب والتطوير ملوظفي  .2

و  .3 األدلة  إإعداد  تم  حيث  بالوزارة  الخاصة  وجااملراجع  بالوزارة  الخاص  الخدمات  دليل  واعتماد  دليل  ر عداد  على  العمل  ي 

 %.60إجراءات الوزارة بنسبة إنجاز 

ومنظومة .4 البناء  مواد  ومصانع  لشركات  االلكترونية  املنظومة  مثل  االلكتروني  بالتحول  املتعلقة  األنشطة  جميع    متابعة 

 والنظام املحوسب ل دارة املالية ونظام حصر األضرار الجزئية.  اإلسكان

 املشاريع.مقترحات  وتسويق العديد من إعداد وتحديث .5

بجميع .6 الوزارة  املتنوعةعالمية  اإل   ات فعالي ال   القيام  ألخبار  وتغطية  إعالمية  وبيانات  صحفية  لقاءات  بين  وإصدار   ما 

 ونشاط. فعالية 500 ما يقارب 2021اإلعالمية لعام  واألنشطة املطبوعات واملنشورات، حيث بل  عدد الفعاليات

والواردة   .7 الصادرة  الوزارة  موظفي  معامالت  تقريبا،   600والبالغة  متابعة  سنوية  ورقيا    معاملة  املعامالت  جميع  وأرشفة 

 والكترونيا.

 مهمة عمل سنويا.  2000وتبل  ما يقارب متابعة مهام العمل ملركبات الخدمات خالل ساعات الدوام  .8

و  .9 الجمهور  مراجعات  باملحافظات استقبال  املديريات  الرئيس ي ومقرات  املقر  في  استفساراتهم  في عام    الرد على  وبل  عددهم 

  حالة.( 30,000نحو ) 2021

استقبال  تم  ، حيث  االجتماعي صفحة الوزارة على مواقع التواصل  استقبال ومعالجة مراجعات املواطنين الكترونيا من خالل   .10

 .2021خالل عام  استفسار الكتروني من املواطنين  2,300ما يقارب 

 تحليل البيئة الداخلية لقطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداء:  .11.5.2

والتخطيط   القيادة  بقطاع  يتعلق  فيما  الوزارة  في  والضعف  القوة  لنقاط  داخلي  تحليل  عمل  في    وكانتم  مبين  هو  كما  التحليل  ناتج 

 الجدول التالي:
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 نقاط القوة والضعف لقطاع القيادة والتخطيط وتجويد االداء  :8جدول 

  قاط الض ف   قاط القو  

ائوار  البيرية. 1  

 الطاقم العامل يتمتع بكفاءة وخبرة عالية  ▪

 وجود انتماء عند املوظفين للوزارة ▪

 تسوية أوضاع املوظفين املكلفين ▪

 خبرة عالية بين املوظفين في أداء املهام  ▪

 تواجد روح العمل ضمن الفريق  ▪

نقص عدد املوظفين بالنسبة لحجم املهام في بعض   ▪

 الوحدات التنظيمية 

 تنفيذ برامج تدريبية متخصصة عدم  ▪

 تفعيل نظام التحفيز إلىالحاجة  ▪

االعتماد الكبير على عقود التشغيل املؤقت في دعم  ▪

 الطاقم األساس ي 

 ضعف استجابة املوظفين ملوضوع املراسالت االلكترونية  ▪

 الحاجة ملختصين في مجال إدارة الجودة ▪

بيئة ال مل . 2  

األجهزة ومعدات توفر بيئة مالئمة للعمل من حيث  ▪

 الطباعة 

 نقص في بعض اللوجستيات  ▪

 الحاجة لتحسين مدخل الوزارة وقلم الجمهور  ▪

 ضعف في شبكة االنترنت  ▪

 في التحول الرقمي  ءبط ▪

. اله  ل ال نظ مي3  

 الهيكل التنظيمي ل دارات مالئم  ▪

 استحداث وحدة التخطيط والتطوير املؤسس ي ▪

 املوظفينعدم وجود وصف وظيفي محدد لجميع  ▪

. آل ة ات اذ القرار 4  

  ▪ الطوارئ مرونة في التعامل في حاالت  ▪

. الخدمة ائقدمة وال ال ة مة اليركا 5  

وجود عالقة قوية مع كافة الشركاء في مجاالت عمل   ▪

 الوزارة

 الطوارئ عدم وجود موازنات خاصة بحاالت  ▪

 تأخر صرف املخصصات املالية للمشاريع من وزارة املالية ▪

اقتناع املواطنين باملعلومات املقدمة من اإلدارات  عدم  ▪

 املختلفة 

. النظم اإل ارية وائال ة وائ  ومات ة6  

استمرار عملية التخطيط االستراتيجي واعداد  ▪

 الخطط التشغيلية وتحديثها

 وجود مسودة لدليل اإلجراءات  ▪

 وجود بيئة تكنولوجية مالئمة  ▪

 وجود دليل خدمات  ▪

دراسات تم البدء بإعدادها مسبقا في عدم استكمال  ▪

 الوزارة

ضعف قناعة املوظفين بأهمية أرشفة وتحديث البيانات  ▪

 على الخادم الرئيس ي 

عدم وجود رؤية واضحة ومكتوبة حول عمليه تبادل   ▪
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 املعلومات داخليا

 عدم تفعيل الرقابة الداخلية  ▪

 في عملية التطوير املحوسب  ءبط ▪

معلومات واحصائيات محدثة الحاجة لترتيب قاعدة  ▪

 وشاملة للوزارة. 

 ضعف املوارد املالية املخصصة للتطوير املؤسس ي  ▪

 وجود بعض املشاكل في األنظمة القياسية املحوسبة  ▪

 أبرز القضايا املتعلقة بقطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداء:  .11.5.3

ــايا التــــــــــي ســــــــــيتم التركيــــــــــز عليهــــــــــا خــــــــــالل فتــــــــــرة الخطــــــــــة ) ــاع القيــــــــــادة والتخطــــــــــيط وتجويــــــــــد ( 2024-2022تــــــــــم تحديــــــــــد القضــــــــ ضــــــــــمن قطــــــــ

كمــــــــــا هــــــــــو موضــــــــــح فــــــــــي الشــــــــــكل  هــــــــــدف، واملؤشــــــــــرات املرتبطــــــــــة بكــــــــــل  األداء وبنــــــــــاء عليهــــــــــا تــــــــــم تحديــــــــــد أولويــــــــــات األهــــــــــداف اإلســــــــــتراتيجية

 التالي:
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 القضايا واألهداف اإلستراتيجية لقطاع القيادة والتخطيط وتجويد األداء: 20شكل 

  



2024-2022 اإلسكان خطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة و ال  

 

47 |  
 

 تحليل البيئة الخارجية للوزارة  .11.6

الفرص  الخاصة بالوزارة )  الخارجية( والذي لهتم بالعوامل  SWOT Analysisركني التحليل الرباعي )  أحدللوزارة    الخارجييعتبر التحليل  

في  والتهديدات( في    ويساهم  تصور  وكذلك وضع  األداء  في  والر ي  التحسين  بهدف  للوزارة الستغاللها  املتاحة  الفرص  أهم  على  التعرف 

بناء على نموذج معتمد من قبل    إلى وتم تقسيم التحليل    الخارجي للوزارة ككل تم عمل التحليل    القائمة، التعامل مع التهديدات   فئات 

 كما هو مبين في الجدول التالي:للوزارة   الخارجي التحليل  األمانة العامة ملجلس الوزراء، وكان ناتج 

 الفرص والتهديدات املتعلقة بالبيئة الخارجية للوزارة :9جدول 

 ال  ديدات الفرص

 ائ غ رات الس اس ة  .1

 إقامة عالقات استراتيجية مع الجهات والدول العربية ▪

تسهيالت تساهم في تحسين تعهد دول الجوار بتقديم  ▪

 الوضع العام للمواطنين

والبنيــة  اإلعمــارلتنفيــذ مشــاريع  يمــي قلاإلالتوجــه الــدولي  ▪

 التحتية

 واآلليات إمكانية استيراد أجهزة ومعدات للمختبرات ▪

 االعتداءات الصهيونية املتكررة  ▪

 استمرار االنقسام الفلسطيني  ▪

 عدم التأكد بخصوص التسهيالت املقدمة  ▪

اإلنشائية نتيجة الحصار واالغالق  املوادمنع إدخال بعض  ▪

 املتكرر 

 عدم املوثوقية في استمرار املن  املختلفة ▪

 اإلعمارعدم وضوح الرؤية تجاه من    ▪

 وجود بعض االشتراطات في بعض املن  الخارجية ▪

 ائ غ رات اال  صا ية  .2

 اإلعمارتوفر التمويل الخارجي لتنفيذ مشاريع   ▪

البدء بفت  املعابر وإدخال مواد البناء الالزمة لتنفيذ   ▪

 املشاريع املختلفة 

ــــــتهدف ذوي  ▪ ــــــدة تســ ــــــكنية جديــ ــــــدن ســ ــــــة مــ ــــــه إلقامــ التوجــ

 الدخل املتوسط واملحدود

 اإلسكان إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع  ▪

 بات األسعار عامليا ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم ث ▪

  على قدرةتردي الوضع االقتصادي للمواطنين ما يؤثر  ▪

 املواطنين على دفع االستحقاقات املالية للحكومة

 معاناة قطاع املقاوالت من حالة الركود واألعباء الكبيرة  ▪

 تدهور أسعار العمالت وعدم ثبات سعر الصرف ▪

 القيود املفروضة على الحواالت املالية ▪

 تعامل بعض البنوك املحلية مع الوزارةعدم  ▪

 واالج ماع ة ائ غ رات الثقاف ة  .3

اهتمام املانحين باتجاه تنفيذ مشاريع تخدم الفئات  ▪

 املهمشة 

 قبول السكان بالسكن الجماعي والتوسع الرأس ي  ▪

 قبول السكان بالسكن خارج املحافظة األم ▪

 والفقراءازدياد عدد الحاالت االجتماعية الصعبة املهمشة  ▪

 تجاه الواجبات والحقوق نين نقص الوعي لدى املواط  ▪

 ائ غ رات الس ا  ة وال  ئ ة  .4

 الزيادة املطردة لعدد السكان  ▪توجه املانحين إلقامة مشاريع تنموية مستدامة لحل   ▪
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 ال  ديدات الفرص

 املشاكل البيئية

توجه الجهات ذات العالقة لتنفيذ االشتراطات البيئية   ▪

 للمصانع

 التوجه العاملي ملجابهة التغير املناخي ▪

 زيادة نسبة الشباب من السكان  ▪

ـــع  الشـــــاط تآكـــــل  ▪ ـــتمرار عمليـــــة التآكـــــل مــ ـــي عـــــدة منـــــاطق واســ فــ

 نالزم

 ائ غ رات ال كنولوج ة  .5

 التطور التكنولوجي الكبير   ▪

 التوجه للتحول للحكومة االلكترونية  ▪

 تطور تكنولوجي في حساب الدخول املوحد  ▪

استصدار التشريعات التي تدعم التحول   إلىالحاجة  ▪

 االلكتروني مثل )اعتماد التوقيع االلكتروني للمواطنين( 

  عدم قناعة كثير من الجمهور باستخدام األدوات ▪

 التكنولوجية في الحصول على املعلومات

 عدم استقاللية الوزارة في قرارات التحول االلكتروني  ▪

 التيرم ات والقوا     .6

وتحديث التشريعات التي تنظم عمل  إلصدارالتوجه  ▪

 الدوائر الحكومية 

 تفعيل هيئة املواصفات واملقاييس  ▪

 مع املواضيعقصور التشريعات والسياسات في التعامل  ▪

 املستحدثة وحاالت الطوارئ 

 عدم توحيد القوانين واألنظمة مع املحافظات الشمالية ▪

عدم وجود الئحة واضحة للمسؤولية التشغيلية للطرق  ▪

 يمية قلاإل

 فرص وت ديدات أخرى  .7

وجود عدة أبحاث علمية حديثة في موضــوعي العطــاءات  ▪

 وضبط الجودة

وجود كثير من الخبراء في مجاالت كثيرة مثل العقود  ▪

 وضبط الجودة 

عـــــدم إتاحـــــة البيانـــــات الحكوميـــــة والســـــماح بالوصـــــول اليهـــــا  ▪

 عند الحاجة في الدوائر الحكومية

ومكتـــوب بـــين الـــوزارات والبلـــديات عـــدم وجـــود نظـــام واضـــح  ▪

 املختلفة أثناء تنفيذ املشاريع الجديدة

اقتناصها في فترة الخطة من أجل تطوير القطاعات املختلفة    يالحظ من نتائج التحليل الخارجي وجود مجموعة من الفرص التي يمكن 

الفجوة   تغطية  أجل  من  تعهدات  على  والحصول  واإلنشاءات  للطرق  موارد جديدة  توفير  من خالل  واإلسكان  العامة  األشغال  لوزارة 

مل   التمويلية إنهاء  هدف  إلى  وصوال  واإلعمار  اإلسكان  مجالي  الع في  وتقليل  كامل  بشكل  األضرار  السكنية   جز ف  الوحدات  كذلك   ، في 

انهيار   في القطاع مثل مشكلة  الرئيسية  الفرص على البدء بحل بعض املعضالت  من خالل   الشاط  يمكن العمل من خالل توفر هذه 

 استقطاب الخبراء وجلب التمويل الالزم. 

كذلك وبالنظر إلى التهديدات القائمة يلزم النظر في التشريعات والقوانين الحالية واستصدار تشريعات تقلل من تأثير هذه التهديدات  

  الطوارئ والقرارات في حاالت  نشائية  رقابة على استهالك بعض املواد اإلالتحول االلكتروني وال قرارات  على جودة أداء الوزارة بخصوص  

 وغيرها. 
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 أبرز املؤشرات ملجاالت عمل الوزارة:  .12

 :فيما يلي أبرز املؤشرات واإلحصائيات ملجاالت عمل الوزارة في القطاعات املختلفة

 2021 - 2020لعامي  اإلسكانوزارة اأِلشغال العامة و مؤشرات عمل  :10جدول 

 الوحد   اسم ائؤشر 
 و  

 ائؤشر 

 ورية  

 ائؤشر 

 الق مة ائس  دفة الق مة األساس

2020 2021 2022 2023 2024 

  طا  اإلس ا  

00027, 27,000 سنوي  تنموي  عدد  إعادة بناء  إلىالوحدات السكنية املأهولة التي بحاجة  .1  ,00027  ,00027  ,00027  

 60,000 60,000 61,500 63,000 60,000 سنوي  تنموي  عدد  ترميم وتأهيل إلىالوحدات السكنية املأهولة التي بحاجة  .2

%50 - - سنوي  تنموي  نسبة قاعدة بيانات ملشاريع اإلسكان العامة  .3  100%  - 

%50 - - سنوي  تنموي  نسبة قاعدة بيانات تحسين ظروف السكن .4  100%  - 

%50 - - سنوي  تنموي  نسبة قاعدة بيانات حالة املساكن في قطاع غزة  .5  100%  - 

مشاريع  خالل  من الوحدات السكنية التي تم التدخل لها  .6

 تحسين ظروف السكن 
 4000 2500 1000 900 - سنوي  تنموي  عدد 

%100 - - - سنوي  وزاري  نسبة إطالق صندوق ااٍلسكان  .7  - 

 750 500 250 - - سنوي  تنموي  عدد  صندوق اإلسكان عدد املستفيدين من برامج  .8

%100 - - سنوي  وزاري  نسبة دليل إجراءات لكافة عمليات وبرامج اإلسكان  .9  - - 

 1000 500 - - - سنوي  وزاري  عدد  عدد الوحدات السكنية املنشأة من قبل القطاع الخاص  .10

  طا  اإلعمار 

التي بحاجة إلى  الفجوة في عدد الوحدات السكنية املهدمة كليا  .1

 إعادة إعمار 

 0 1,302 2000 3,000 1,302 سنوي  تنموي  عدد 

قيمة  

 مالية
 M$ 134 M$ 90 M$ 56 M$ 0 56 سنوي  تنموي 

الفجوة في عدد الوحدات السكنية املتضررة جزئيا التي بحاجة   .2

 إلى إصالح األضرار وإعادة تأهيل

 0 60,000 75,202 90,348 75,202 سنوي  تنموي  عدد 

 M$ 106 M$ 94 M$ 52 M$ 0 94 سنوي  تنموي قيمة  
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 الوحد   اسم ائؤشر 
 و  

 ائؤشر 

 ورية  

 ائؤشر 

 الق مة ائس  دفة الق مة األساس

2020 2021 2022 2023 2024 

 مالية

%100 - - سنوي  تنموي  نسبة إعداد دليل سياسات اإلعمار بالتنسيق مع الشركاء .3  - - 

%100 - - سنوي  وزاري  نسبة تحديث منظومة الهدم الكلي   .4  - - 

%100 - - سنوي  وزاري  نسبة الجزئي  األضرارمنظومة استكمال تطوير  .5  - - 

%100 - - سنوي  تنموي  نسبة خطة طوارئ ل عمار إعداد  .6  - - 

 ئ توفير متطلبات خطة الطوار  .7
قيمة  

 مالية $ 
 $M$ 0.1 M$ 0.1 M 0.1 - - سنوي  تنموي 

 4 3 3 - - سنوي  وزاري  عدد  عدد املوظفين الجدد في مديريات الوزارة .8

  طا  اإل يا ات 

 300 260 220 184 275 سنوي  تنموي  عدد  شركات املقاوالت املعتمدة واملصنفة  .1

مصانع وشركات مواد البناء املعتمدة والحاصلة على ضمان   .2

 ضبط الجودة 
 60 60 60 42 57 سنوي  تنموي  عدد 

 6 6 6 6 6 سنوي  وزاري  عدد  املختبرات الهندسية املعتمدة لدى الوزارة .3

%50 - - سنوي  وزاري  نسبة للعطاءات املركزية تطوير نظام محوسب  .4  100%  - 

%50 - - - سنوي  وزاري  نسبة نظام لتصنيف املكاتب والشركات االستشارية .5  100%  

العطاءات التي تشارك اإلدارة العامة للعطاءات املركزية في   .6

 إجراءاتها 
%60 - سنوي  وزاري  نسبة  75%  85%  90%  

 8 6 4 2 - سنوي  وزاري  نسبة وضبط الجودة عدد الدراسات في مجال املواد  .7

  طا  األشغا  ال امة والطر  اإل   م ة 

 يميةقلاإل الطرق  إجمالياملعبدة من اإلقليمية الطرق  .1
 78 58.3 45.9 41.8 40.0 سنوي  تنموي  كم

%28.7 سنوي  تنموي  نسبة  30%  33%  42%  56%  

 61 80.7 93.1 97.2 99 سنوي  تنموي  كم  إجمالي من  إعادة إنشاء/التي بحاجة لتأهيل اإلقليمية الطرق  .2
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 الوحد   اسم ائؤشر 
 و  

 ائؤشر 

 ورية  

 ائؤشر 

 الق مة ائس  دفة الق مة األساس

2020 2021 2022 2023 2024 

%71.2 سنوي  تنموي  نسبة يميةقلاإل الطرق   70%  67%  58%  43.8%  

 16,000 16,000 16,000 20,000 26,765 سنوي  وزاري  عدد  ساعات عمل آليات الوزارة  .3

املشاريع التي تم تقديم خدمات استشارية لها )تخطيط،   .4

 طواقم الوزارة تصميم، إشراف( من قبل 

 25 25 25 29 18 سنوي  وزاري  عدد 

قيمة  

 Mمالية $ 
 10 10 10 7.15 2.4 سنوي  وزاري 

%50 - - سنوي  وزاري  نسبة منظومة إدارة املشاريع   .5  100%  - 

%50 - - سنوي  وزاري  نسبة منظومة تتبع اآلليات   .6  100%  - 

%50 - - سنوي  تنموي  نسبة املواصفات الفنية املحدثة لألعمال اإلنشائية .7  100%  - 

%50 - - سنوي  وزاري  نسبة خطة طوارئ لآلليات  .8  100%  - 

 5 2 1 - - سنوي  وزاري  عدد  وردة للوزارةعدد اآلليات النوعية امل .9

  طا  الق ا   وال  ط   وت ويد األ ا 

  طرف، خلو  إفادات، الخدمات املقدمة للجمهور )إصدار  .1

 شهادات(
 1,500 1,500 1,500 1,494 8,219 سنوي  وزاري  عدد 

 20,000 20,000 20,000 30,000 18,835 سنوي  وزاري  عدد  مراجعات الجمهور  .2

%100 - - سنوي  وزاري  نسبة دليل إجراءات مفصل لكافة أعمال الوزارة  .3  - - 

 52 25 20 15 - سنوي  وزاري  عدد  الخدمات اإللكترونية املحوسبة  .4

 8 7 6 4 - سنوي  وزاري  عدد  املنظومات املحوسبة  .5

 30 20 10 - - سنوي  وزاري  عدد  املوظفين املتلقين للتدريب التخصص ي .6

%100 - - سنوي  وزاري  نسبة أعمال تطوير قلم الجمهور  .7  - - 

%50 - سنوي  وزاري  نسبة درجة رضا الجمهور عن خدمات الوزارة .8  60%  80%  %90 

 25 20 15 10 - سنوي  وزاري  عدد  الشراكات ومذكرات التفاهم مع املمولين  .9
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 :تحليل أصحاب العالقة .13

ذلك  ، و واملهتمة بمجاالت عمل الوزارة  ةاملعني   واملؤسسات  مشاركة األشخاص ىيعتمد التخطيط االستراتيجي السليم بشكل أساس ي عل 

أ خلق  من  بشأن  جل  اآلراء  وإجماع  العام  التوافق  من  لها،    األهدافنوع  تساهماملخطط  يمتلكها    حيث  التي  واملعرفة  املعلومات 

الجهات   األشخاص  هذه  تجاربهم  املعني   ممثلي  للتنفي ة من خالل  وقابلة  عملية وفعالة ومستدامة  حلول  إيجاد  لذا قامت وحدة  في  ذ، 

بالوزارة  التخطيط وتطوير األداء امل  املؤسسات املحلية والدولية ذات    وكذلكمجموعة من الدوائر والجهات الحكومية    بحصر ؤسس ي 

شراكهم في جميع مراحل إعداد الخطة، وكان أبرز هذه الجهات حسب ما هو مبين  ثيقة بقطاعات الوزارة املختلفة وإالعالقة والصلة الو 

 في الجدول التالي: 

 وصف أصحاب العالقة  :11جدول 

 و ف ال ال ة   احب ال ال ة  م 

 م  س الوزرا    .1
اعتماد ومراقبة تنفيذ خطط  ، اعتماد املوازنات واألنظمة والقرارات وضبط جودة األداء الحكومي

 الوزارة.

 وزار  ائال ة  .2
احتياجات الوزارة  وتوفير تنفيذ خطط الوزارة، تحديد لإمداد الوزارة باملصادر املالية املعتمدة لها 

املختلفة.   من املوارد  

قطاع غزة، ضبط جودة الصناعات اإلنشائية إلىضبط جودة مواد البناء الواردة  وزار  اال  صا  الوطني   .3  

.تأهيل العشوائياتاملسئولية عن عليها،  اإلسكانتوفير األرا  ي إلنشاء مشاريع  س طة األراض ي   .4  

 وزار  الحكم املحلي وال  ديات   .5
والطرق الجديدة، ترخيص املباني، املشاركة في تخطيط   اإلسكاناالعتماد النهائي مخططات مشاريع 

والطرق.  اإلسكانووضع أنظمة املشاريع   

6.  
وزار  االتصاالت وتكنولوج ا 

 ائ  ومات

، يميةقلاإلوالطرق   اإلسكانعلى تنفيذ شبكات االتصاالت ملشاريع  اإلشرافاملشاركة في تخطيط و 

 املشاركة في حوسبة أعمال الوزارة. 

التعاونية اإلسكان.  تسجيل جمعيات رفع كفاءة األيدي العاملة في املشاريع العمرانية وزار  ال مل   .7  

8.  
الجهاز ائركزي لإلحصا   

 الف سط ني 

والبينة التحتية والطرق واالنشاءات وغيرها    اإلسكانمصدر معلومات وإحصاءات تخص قطاعي 

 من املؤشرات التنموية ذات العالقة. 

  يوا  ائو ف   ال ام   .9
ورفع كفاءة العاملين في القطاع  معامالت املوظفين، املشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تدريب ة متابع

. ، املشاركة في تحديد احتياجات الوزارة من املوارد البشريةالحكومي  

10.  
س طة ائ اه ومصلحة م اه  

 ب ديات الساحل
يميةقلاإلوالطرق  اإلسكان على تنفيذ شبكات املياه ملشاريع  اإلشرافاملشاركة في تخطيط و   

يميةقلاإلوالطرق  اإلسكانعلى تنفيذ شبكات الكهرباء ملشاريع  اإلشرافاملشاركة في تخطيط و  س طة الطا ة وشركة الكهربا   .11  

الصناعات اإل يا  ة ت ا ا  .12  
إلزام الشركات واملصانع اإلنشائية بتطبيق شروط االعتماد والتصنيف الخاصة بالوزارة، ورفع  

. كفاءة الصناعات اإلنشائية  

مشاريع  تمويل اللجنة القطرية إلعا    عمار  ز    .13  

14.  
 وث وتيغ ل الالجئ    وكالة 

(UNRWA) 
وتنفيذ مشاريع وتصميم تمويل   

15.  
األمم ائ  د  اإل مائ بر امج   

(UNDP) 
وتنفيذ مشاريع وتصميم تمويل   
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 و ف ال ال ة   احب ال ال ة  م 

16.  
مك ب األمم ائ  د  لخدمات 

 (UNOPS)ائيارمة 
وتنفيذ مشاريع وتصميم تمويل   

17.  
  -  و  م  س ال  او  الخ  جي

 )ال نك اإلسالم  ل  نم ة( 
نفيذ مشاريع شراف على توإ لتموي  

18.  
  إلعمار اله ئة ال رب ة الدول ة 

 ف سط   
مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشرافتمويل و   

الف سط ني  اإلس ا م  س   .19 مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشرافتمويل و    

شركات املقاوالت. إلزام املقاولين بتطبيق شروط االعتماد والتصنيف الخاصة بالوزارة، ورفع كفاءة     الف سط ن    ائقاول ت ا ا  .20  

  قابة ائهندس    .21
باني، رفع كفاءة الهندس ي على مشاريع االنشاءات وامل اإلشرافو املشاركة في تطبيق اإلجراءات 

.التخصصات الهندسية، املساهمة في البحوث الهندسية  

. اإلعمارالحصول على االعتماد من الوزارة إلجراء االختبارات الالزمة ملواد  املخ برات الهندس ة   .22  

لالجئ   املج س النرويجي   .23  (NRC)    مشاريع تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشراف/تمويل   

24.  
 Shelter)م موعة ائأوى 

Cluster) 
مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشراف/تمويل   

مال زيامؤسسة أما    .25 مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشراف/تمويل    

مال زيا  -جم  ة أح ا   ز    .26 مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشراف/تمويل    

مشاريع  تنفيذ /نفيذعلى ت اإلشراف/تمويل  جم  ة ب ا ر ل  يئة وال نم ة   .27  

28.  
مؤسسات ال  ث ال  مي  

 كالجام ات

املخرجات العملية  ت ذاتجاال املاملساهمة في إعداد األبحاث والدراسات الالزمة وتوجيهها في 

 والتطبيقية بما يخدم قضايا الوزارة.

. وضع النظم لتصنيف املكاتب االستشارية تعاون فني في تصميم وتخطيط وتنفيذ املشاريع ائ اتب االستيارية  .29  

مشاريع شراكة في تنفيذ  ائستثمرو    .30  

 تنفيذ املشاريع  شركات ائقاوالت/ ائقاولو    .31

اإلعمارو  ل نشاءاتالبناء الالزمة توفير مواد  ائور و    .32  

من خدمات  ن و مستفيد الدوا ر الحكوم ة األخرى   .33  

م  االج  احات و  ائ ضرر   .34 من خدمات  ن و مستفيد   

و  ائواطن  .35 من خدمات  ن و مستفيد   
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 االستراتيجي للوزارة اإلطار العام  .14

 الرؤية والرسالة واالهداف:  .14.1

 

 : رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية21شكل 
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 القيم والقضايا االستراتيجية .15

 القيم املؤسسية:  .15.1

  

 

 اإلسكان : القيم املؤسسية لوزارة األشغال العامة و 22شكل 

 :القيم الفردية .15.2

 

 اإلسكان : القيم الفردية لوزارة األشغال العامة و 23شكل 
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 هداف التنمية املستدامة املرتبطة بمجاالت عمل الوزارة:  أ .16
ا ا عامليــــــــ 

 
وضــــــــعتها الجمعيــــــــة العامــــــــة لألمــــــــم املتحــــــــدة عــــــــام  أهــــــــداف التنميــــــــة املســــــــتدامة عبــــــــارة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن ســــــــبعة عشــــــــر هــــــــدف

ا لتحقيــــــــــــق مســــــــــــتقبل أفضــــــــــــل وأكثــــــــــــر اســــــــــــتدامة للجميــــــــــــع . وهــــــــــــي  2015
 

مة حتــــــــــــى تكــــــــــــون دمخططــــــــــــ تتنــــــــــــاول التحــــــــــــديات  حيــــــــــــثُمصــــــــــــم 

ــي  ــا العامليـــــــــــة التـــــــــ ــر املنـــــــــــاخي، والتـــــــــــدهور البي ـــــــــــي، والســـــــــــالم، نواجههـــــــــ ــالفقر، وعـــــــــــدم املســـــــــــاواة، والتغيـــــــــ ــة بـــــــــ ــي ذلـــــــــــك تلـــــــــــك املتعلقـــــــــ ــا فـــــــــ بمـــــــــ

 لة.والعدا

ــا أكثـــــــر اســـــــتدامة. يتطلـــــــب هـــــــذا عـــــــدة  ــين املـــــــدن وجعلهـــــ ، متطلبـــــــاتالهـــــــدف الحـــــــادي عشـــــــر مـــــــن أهـــــــداف التنميـــــــة املســـــــتدامة هـــــــو تحســـــ

ــادات مرنــــــــــة. تشــــــــــمل األمثلــــــــــة األخــــــــــرى:  ــاء مجتمعــــــــــات واقتصــــــــ مثــــــــــل خلــــــــــق فــــــــــرص العمــــــــــل ، واإلســــــــــكان اآلمــــــــــن وامليســــــــــور التكلفــــــــــة، وبنــــــــ

 .خضراء، وتحسين التخطيط الحضري االستثمار في النقل العام، وإنشاء مساحات عامة 

تـــــــــــرتبط غاياتـــــــــــه  حيــــــــــث أهــــــــــداف التنميـــــــــــة املســــــــــتدامة األخـــــــــــرى ب  األهــــــــــداف ارتباطـــــــــــاأكثـــــــــــر  11يعتبــــــــــر هـــــــــــدف التنميــــــــــة املســـــــــــتدامة رقــــــــــم 

 مباشــــــرا 
 
ــينات فــــــي مســــــتويات حيــــــث  حســــــب مــــــا هــــــو موضــــــح فــــــي الشــــــكل أدنــــــاه، باألهــــــداف األخــــــرى العشــــــرة ارتباطــــــا يشــــــير إلــــــى أن التحســــ

ــاء  الشـــــــــــمولية والســـــــــــالمة واملرونـــــــــــة واالســـــــــــتدامة للمـــــــــــدن ســـــــــــتمهد الطريـــــــــــق لتحقيـــــــــــق أهـــــــــــداف التنميـــــــــــة املســـــــــــتدامة األخـــــــــــرى مثـــــــــــل إنهـــــــــ

 الفقر وتعزيز املساواة وتعزيز النمو االقتصادي وضمان تمتع املواطنين بحياة صحية.

 

 وارتباط غاياته بأهداف التنمية األخرى  11: هدف التنمية املستدامة رقم 24شكل 
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ــالرجوع  ــىبــــــ ــام االســــــــتراتي  إلــــــ الغايــــــــات العشــــــــرة  إلــــــــى إضــــــــافةولويــــــــات العمــــــــل الحكــــــــومي جي املعتمــــــــد للحكومــــــــة الفلســــــــطينية وأاإلطــــــــار العــــــ

ــة مـــــــــن للهـــــــــدف الحـــــــــادي عشـــــــــر ــي ســـــــــيتم  هـــــــــذه الغايـــــــــات، فقـــــــــد تـــــــــم التركيـــــــــز علـــــــــى مجموعـــــــ ذات العالقـــــــــة بمجـــــــــاالت عمـــــــــل الـــــــــوزارة والتـــــــ

ــالي لتضــــــــمينها لغايــــــــات الــــــــوزارة وأهــــــــدافها االســــــــتراتيجية الســــــــعي بمجــــــــال عمــــــــل  املرتبطــــــــةأهــــــــم الغايــــــــات الفرعيــــــــة ، ويوضــــــــح الشــــــــكل التــــــ

 الوزارة:

 

 وارتباطها بأهداف الوزارة   11الغايات التنموية للهدف : 25شكل 

 

 ( حسب منظمة األمم املتحدة SDGsللتنمية املستدامة )   17ال  ( يبين األهداف االستراتيجية1امللحق رقم )
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 الغايات واالهداف واالستراتيجيات للوزارة  .17
 األهداف االستراتيجية والقطاعية للوزارة :12جدول 

 قطاع ة األهدا  ال # األولوية الحكوم ة ائرج  ة  األهدا  اإلسترات   ة  #

األســـــــر الفلســــــطينية مـــــــن الحصـــــــول تمكــــــين  1

 ملعـــــــايير عمرانيـــــــة 
 
علـــــــى مســـــــكن مالئـــــــم وفقـــــــا

االرتقــاء بالبيئــة  و وبيئيــة واقتصــادية ســليمة

 السكنية

((GP3.3  ت س   ال ن ة ال    ة 

((GP3.2   تنم ة ائوار  ال  ئ ة والط    ة

 والحفاظ ع ي ا 

 

 الشركاءتطوير نظام معلومات إسكاني متكامل بالتنسيق مع  1

الحد األدنى املالئم للسكن للحاالت   وتوفيرتحسين البيئة السكنية  2

 االجتماعية 

وبدء تنفيذ برامجه وتشجيع برامج القروض   إطالق صندوق اإلسكان  3

 امليسرة  

 مراجعة وتطوير السياسات اإلسكانية  4

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع اإلسكان  5

لقطـــاع  اإلعمـــارتوجيـــه وإدارة عمليـــة إعـــادة  2

 بالتنسيق مع الشركاء.  اإلسكان

((GP1.5    مراجعة سياسات اإلعمار وتوحيدها مع الشركاء 1 وم الجة اثار ال دوا   اإلعمار  عا 

 تعزيز الشراكات مع املؤسسات الشريكة لتنفيذ مشاريع اإلعمار  2

 املحوسبة وتكاملها مع الشركاء وبرامج اإلسكان دعم وتطوير االنظمة  3

 شاملة وتوفير متطلبات تنفيذها  طوارئ تطوير خطة  4

 استكمال رفد املديريات بالطواقم البشرية لتأدية املهام وفق الهيكلية 5

التطوير والصيانة الدائمة للمرافــق واملبــاني  3

 .يميةقل اإلالحكومية وشبكات الطرق  

((GP3.3  وتوفير املوازنات الخاصة بها الطوارئ تعزيز جهوزية الوزارة لحاالت  1 ت س   ال ن ة ال    ة 

 إدارة املشاريع بكافة مراحلها وتوثيق البيانات تطوير منظومة  2

وير األدلة اإلجرائية لكافة أعمال الوحدات  طاملواصفات وت تحديث  3

 الفنية 

زيادة عدد اآلليات النوعية واملعدات  و تطوير إدارة منظومة اآلليات  4

 وتحديثها 

 القائمة اإلقليمية تعبيد طرق جديدة واستكمال الطرق  5
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االرتقــــــــــــــاء بمنظومــــــــــــــة االنشــــــــــــــاءات وتعزيــــــــــــــز  4

 االقتصاد الوطنيمساهمتها في دعم  

((GP3.3  إعداد وتطوير نظام محوسب ألعمال اإلدارة العامة للعطاءات  1 ت س   ال ن ة ال    ة 

 نظام لتصنيف املكاتب االستشارية   واعتمادإعداد  2

 تفعيل دور العطاءات املركزية لتكون مرجع لكافة العطاءات الحكومية 3

الوزارة ومؤسسات التعليم العالي في مجال  تطوير العالقة بين  4

 الدراسات

تطوير إجراءات ضبط جودة شركات ومصانع مواد البناء واملختبرات  5

 الهندسية

تحقيــــــــــــق التميــــــــــــز املؤسســــــــــــ ي وفــــــــــــق مبــــــــــــادئ  5

 الجودة واالبتكار

((GP2.2  ال طوير ائؤسس ي 

((GP2.3   تطوير ال يئة ال كنولوج ة و عم

 ال  و  الر مي

((GP2.4  تطوير األ ا  اإلعالم 

((GP3.4  ت زيز اليراكة املح  ة والدول ة 

األدلة اإلجرائية لكافة  إعداد الخطط و حوكمة أعمال الوزارة وإكمال  1

 أعمال الوزارة 

 استكمال التحول االلكتروني لكافة أعمال الوزارة  2

الفنية وتعزيز القيم  تنمية قدرات املوارد البشرية ورفع الكفاءة  3

 واالبتكار واالبداع

 تعزيز جودة الخدمات املقدمة للجمهور  4

 تفعيل وتنشيط التعاون الدولي مع الجهات الخارجية واملمولين  5
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 املتابعة والتقييم: .18
والتقييم  املتابعة  في أي  هي    عملية  تنجز  بشكل    وقت مهمة مستمرة  الحاجة، تستهدف  تقتضيه 

بتقارير كافية عن تقدم العمل في الخطة تشمل املخرجات املتحققة    اإلدارة العلياأساس ي تزويد  

واألهداف والبرامج  واألنشطة  الفعاليات  تنفيذ  باتجاه  الحاصل   والتقدم 

يتطلوه واستخراج   بذا  تحليلها  ثم  ومن  التنفيذ  عمليات  عن  وواضحة  دقيقة  بيانات  جمع 

تمهيدا التخاذ    إلى  الوزارةمؤشرات ترشد   مستوى تنفيذ تلك األعمال واالختالالت الحاصلة فيها 

 .القرارات الصحية الالزمة عليها

تنفيذ  وفي   في    الخطةنهاية  في    ا يلزممرحلة متقدمة منهأي  أو  برنامج أو هدف  تنفيذ فعالية أو نشاط أو  في  إجراء مسح ملستوى األداء 

 .الخطة االستراتيجية

إعداد منهجية واضحة تضمن املتابعة املستمرة والتقييم الدقيق ملسار   سيتم  2024- 2022طة االستراتيجية للفترة وملتابعة وتقييم الخ 

بالتزامن مع إعداد الخطة التشغيلية  مجموعة من األدوات لكل مرحلة  وباستخدامالخطة   التالي يوضح مراحل عملية    وذلك  والشكل 

 املراحل:املتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية للوزارة ويليه تفصيل لهذه 

 

 مراحل عملية املتابعة والتقييم: 26شكل 

 

  اإلدارية في الوزارة وذلك من خالل جمع البيانات املتعلقة بإنجاز أنشطة وبرامج الخطة لكل إدارة من اإلدارات ولكل الوحدات  .1

 العناصر اآلتية:
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املستمر  • القياس ي    والدوري  التحديث  النظام  على  التشغيلية  اإلنجاز    واالطالعللخطة  نسبة  العليا  ل دارة  املستمرة 

 .ومناقشة ومعالجة أي تأخير أو خلل 

 النسب مع الجدول الزمني للخطة.متابعة وتحديث مؤشرات األداء لكل إدارة حسب اإلنجاز ومقارنة هذه  •

تحليل  وكذلك  .  اإلنجازات واألنشطة والفعاليات لكل منها  إجماليالتقارير الشهرية ل دارات والوحدات والتي تتضمن   •

اال  بالعمل  التي  حصائيات  كافة  واملعيقات  ومتابعةتتعلق  الشهرية،  التحديات  التقارير  والتقارير    في  ككل  للوزارة 

)الربعية عام    الدورية  في  تم  حيث  من    2021والسنوية(  والتي  املؤسس ي  األداء  وتطوير  التخطيط  وحدة  استحداث 

 .الوزراءضمن مهامها متابعة إنجاز هذه التقارير ورفع تقارير دورية ل دارة العليا ومجلس 

الحاسوب  تحليل   • وحدتي  قبل  من  وإعداده  استحداثه  تم  والذي  املحوسب  األسبوعية  املهام  متابعة  برنامج 

وتقييم اإلنجاز واألداء من قبل املدراء املباشرون، وسيتم  والتخطيط، وذلك ملتابعة املهام االسبوعية ملوظفي الوزارة  

 ل املوظفين وأنشطة الخطة التشغيلية.من خالل هذا البرنامج الربط بين املهام املوكلة واملنجزة من قب

مخرجات   • البؤرية  تحليل  الدوريةالجلسات  التخطيط    غير  ووحدة  العليا  اإلدارة  قبل  من  والزيارات  املوظفين  مع 

 على إنجازاتها وأبرز التحديات فيها. واالطالعوالتطوير إلدارات الوزارة ووحداتها وذلك ملتابعة سير العمل فيها  

لتي ستتم من خاللها عملية التقييم وستكون عبارة عن املؤشرات الرئيسية للوزارة وقياس الفعالية وذلك من  تحديد املعايير ا .2

ويمكن   لها،  املخطط  باألهداف  الفعلية  النتائج  مقارنة  الكفاءة  خالل  مثل  الخطة  تنفيذ  فترة  خالل  أخرى  معايير  اسقاط 

 والجودة.

 بعة وتوضي  مدى تحقيقها للمعايير املطلوبة.وفق املعايير املت أعاله تحليل هذه البيانات  .3

خالل فترة تنفيذ الخطة، باستخدام نماذج    )تقارير سنوية ونصف سنوية(  دورية  ر تقاري إعداد  تقييم الخطة وذلك من خالل   .4

التنفيذ ونسبة االنحراف عن الخطة االستراتيجية وكذلك   النماذج األنشطة والبرامج ونسبة  لكل إدارة تشمل هذه  للتقييم 

 التوصيات والدروس املستفادة، وسيتم إعداد تقرير تقييم نهائي في نهاية فترة الخطة للوزارة ككل. 

األشخا .5 إشراك  العالقة  سيتم  ذوي  من  ص  لالستفادة  بؤرية  وجلسات  عمل  ورشات  خالل  من  وذلك  التقييم  عملية  في 

 التوصيات واملالحظات وذلك لكل قطاع من القطاعات الخمسة. 

الزمني    االطالع .6 الجدول  وفق  األعمال  سير  على ضمان  الكبير  األثر  له  سيكون  مما  الخطة  سير  على  العليا  ل دارة  املستمر 

 أي تأخير أو عائق.  املحدد وتجنب 

املستفادة وقصص النجاح في تنفيذ الخطة    الدروس عمل تغذية راجعة من اإلدارة العليا واألشخاص ذوي العالقة وحصر   .7

 والخطط التشغيلية من قبل اإلدارات.
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 املالحق:  .19

 ( SDGsأهداف التنمية املستدامة )  : 01ملحق 

 اإلسكاناألشغال العامة و الهيكل التنظيمي املحدث لوزارة  : 02ملحق 

 اإلسكان مقرات عمل وزارة األشغال العامة و  : 03ملحق 

 مهام اإلدارات حسب الوصف الوظيفي املحدث  : 04ملحق 

 فريق عمل الخطة واملشاركين في ورشة الخطة االستراتيجية  : 05ملحق 

 صور أنشطة وفعاليات إعداد الخطة االستراتيجية  : 06ملحق 

 2022الخطة التشغيلية للوزارة للعام  : 07ملحق 

 حزمة املشاريع ذات األولوية للوزارة  : 08ملحق 

 2021 اإلسكانالتقرير السنوي لوزارة األشغال العامة و  :   09ملحق 
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