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 مـــــــــــتقدي
 
 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لمؤسسات  البحثية  باألولويات  الخاص  المعهد  برنامج  إطار  في 
سبل النهوض  استكمااًل لسلسلة الدراسات القطاعية التي أعدها ماس، تأتي هذه الدراسة لبحث  و 

من مختلف األطر    ه تحليل أوضاعمن خالل    بقطاع نقل البضائع في دولة فلسطين المحتلة 
والنواقص التشوهات  لتشخيص  واالقتصادية،  والتنظيمية  والقانونية  و الفنية  أولويات ،  تحديد 

لمعالجة   العملية  السياسات  المختلفة وتحديد  التشوهات ونقاط هذه  اإلصالح والتطوير لألطر 
كماالضعف السياسات  .  من  مجموعة  الدراسة  العملية  و   تقترح  واإلجراءات  الممكنة التدخالت 

سواء كان ذلك في المجال القانوني  ،  تنسيقها في أجندة تطوير متكاملةتسعى لوتحدد مخاطرها، و 
والتنظيمي والمعلوماتي أو في مجال البنية التحتية وأسطول النقل التجاري، أو في مجال اآلثار 

واالزدحام المروري، والسالمة على الطرق،  المترتبة على تشغيل القطاع من نواحي االختناقات  
 .  والتأثير على البيئة والتلوث

 
قطاع نقل البضائع الفلسطيني يواجه مخاطر جسيمة بسبب السياسات توصلت الدراسة الى أن  

العديد  ، إضافة الى المقيدة التي فرضتها عليه سلطات االحتالل منذ أكثر من عقدين من الزمن
جه قطاع نقل البضائع في فلسطين، سواء ما يتعلق باإلطار القانوني من اإلشكاالت التي توا

والتنظيمي والمعلوماتي، أو البنية التحتية بأبعادها المختلفة وأسطول النقل التجاري، واالختناقات 
واالزدحام المروري والسالمة على الطرق، والتأثير على البيئة والتلوث، وما له صلة بتشجيع 

العمل من أجل تطوير إطار قانوي   ستكمالكما أوصت الدراسة بضرورة ا  طاع.االستثمار في الق
إنشاء إطار مؤسسي يعنى ،  متكامل فيما يختص بالنقل والمواصالت بما في ذلك نقل البضائع

إعادة تأهيل جميع المعابر و   تحسين أوضاع البنية التحتية لقطاع نقل البضائع ،  بنقل البضائع
استثمارات القطاع الخاص في مجاالت الخدمات اللوجستية المساندة لخدمات  تحفيز  ، و الحدودية

وبدء العمل التدريجي على إنشاء قاعدة بيانات    اعتماد نظام حسابات النقل الفرعيةو   نقل البضائع
لإلحصاء المركزي  والجهاز  والمواصالت  النقل  وزارة  بين  بالتعاون  النقل  أنشطة  عن   شاملة 

 .الفلسطيني
 



ii 

الشكر إلى كل من د. سمير عبدهللا ود. سمير أبو عيشة على جهودهما في إعداد هذه  أتوجه ب
النقل والمواصالت   الباحث المساعد في ماس علي جبارين، كما أشكر وزارة  الدراسة بمعاونة 
الدراسة وتقديم مجموعة من  لمراجعة هذه  الذي خصصته  الثمين  بالمعهد والوقت  ثقتها  على 

الهامة.   االقتصادي االقتراحات  لإلنماء  العربي  الصندوق  إلى  الشكر  بجزيل  أتوجه  كما 
ولجهود للمعهد  المتواصل  ولدعمه  الدراسة  هذه  لتمويله  باالقتصاد ب  هواالجتماعي  النهوض 

  الفلسطيني وتنميته.
 

 رجا الخالدي  
 المدير العام 
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 التنفيذي الملخص
 
 

 مة مقدّ  .1
 

 موثوقة  معلومات  إلى  المستندة  والتدخالت  السياسات  اقتراح  في  للدراسة   الرئيسي  الهدف   يتلخص
 واللوجستية  التحتية  بنيته  تطويروبخاصة    الجوانب،  مختلف  من  البضائع  نقل  بقطاع  للنهوض

  القطاع  تنظيم وتطوير  العالقة،  ذات  واألنظمة  القوانين  وتطوير  وإصالح  التكنولوجية،  وتجهيزاته
  ، ذلك  وإلنجاز    واألسعار.  الجودة  حيث  من  وتنافسيته  ونموه  خدماته  وتوسيع  تطوير  يضمن  بما

 التالية:  الفرعية األهداف تحقيق على الدراسة ركزت
 

 والتنظيمية  والقانونية  الفنية  الجوانب  مختلف  من  للبضائع  البري   النقل  أوضاع  تحليل .1
 فيها. الضعف ونقاط والنواقص التشوهات لتشخيص  واالقتصادية،

  التشوهات   تلك  لمعالجة  العملية  السياسات  وتحديد  ،والتطوير  اإلصالح  أولويات  تحديد .2
 الضعف.  ونقاط والنواقص

 أجندة   في  وتنسيقها  مخاطرها،  وتحديد  ،المتاحة  العملية  واإلجراءات  التدخالت   خيارات  تحديد .3
 للقطاع. متكاملة تطوير

 
  على   للتعرف  البحث  موضوع  حول  المنشورة  األدبيات  مراجعة  تمت  ،األهداف  تلك  ولتحقيق
  محددات   حولواإلحصاءات    المعلومات  وجمع  ،الفلسطيني  البضائع  نقل  لقطاع  القائم  الوضع
  الدول   بعض  في  النقل  قطاع  حول  الدراسات  من  عدد  مراجعة  تمت  كما    وخصائصه.  تطوره

  التمكينية  بيئته  وتطوير  البضائع،  نقل  أنشطة  تطوير  في  الفضلى  التجارب  على  لالطالع  ،األخرى 
 والتنظيمية. القانونية وأطره التحتية بنيته يشمل بما
 

 ، الفلسطينيلإلحصاء    المركزي   الجهاز  بيانات  لتحليل  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم
  تواجه   التي  والتشوهات  الضعف  ونقاط  النواقص  لتشخيص  ،والمواصالت  النقل  وزارة  وبيانات
 االستعانة  وتمت  البضائع،   نقل  أنشطة  على   التركيز  مع  ،عام  بشكل  والتخزين  النقل  قطاع  خدمات
 بما  ، كافة  الرئيسية  القطاع  مؤشرات  في  التغيرات  لتحديد  واالقتصادياإلحصائي    التحليل  بمناهج
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  االقتصاد   قطاعات وأداء نمو  مؤشرات مع ومقارنتها واتجاهاتها، واألداء النمو مؤشرات ذلك  في
  العربية  الدول   بعض  في  البضائع  نقل  لقطاع  واألداء  النمو  مؤشرات  ومع  األخرى،  الفلسطيني

 ة.واألجنبي
 
 السياسي  السياق .2
 

 الرئيسية  واالقتصادية  االجتماعية  والوظائف  طبيعته  وبحكم  النقل،  لقطاع  الحالي  الواقع  تحليل  قبل
 االحتالل  بسياسات  تأثراً   االقتصادية  القطاعات  أكثر  بين  من   -يزال وال  -  كان  فقد   بها،  يقوم  التي

  السياسات  تلك تلخيص ويمكن  تطوره. وتعطيل تشويه  في  -تزالوال -  ساهمت التي  ،وإجراءاته
 يلي: بما واإلجراءات

 
  مشروعها   لخدمة  الغربية  الضفة  في  الطرق   شبكة  استغالل  االحتالل  سلطات  مواصلة  .أوالً 

 التوسعي االستيطاني
 

 سلطة  بصفتها  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وفق  ،ليتهاو بمسؤ   القيام  بعدم سلطات االحتالل    تكتف    لم
  واليتها   تحت  ظلت  التي  )ج(  المسماة  المنطقة  في   للنقل  التحتية  البنى  وتطويرفي صيانة    احتالل،
 تطوير   من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  منع  على  واظبت  بل  المؤقتة،  أوسلو  اتفاقية  حسب  المؤقتة

  المنطقة  في  الواقعة  والفرعية  الرئيسية  الطرق   من  كبير  وجزء  ،اإلقليمية  الطرق   جميع  وصيانة
 الطرق   شبكة  واستغالل  وصيانة  تطوير  في  مخططاتها  وتنفيذ  انتهاكاتها  واصلت  كما    )ج(.

 التوسع  لتقييد الطرق  شبكة يستخدم الذي مشروعها لخدمة الغربية الضفة  في القائمة الفلسطينية
  الحواضر   بين  الجغرافي  والتواصل  والمواصالت  النقل  حركة  وتقييد  الفلسطيني،  العمراني

 الفلسطينية.

 
 باريس(  )بروتوكول  االقتصادية  االتفاقية  بنود  من  العديد  تطبيق  عن  االحتالل  حكومة  تراجع  .ثانياً 

 الحصر: ال المثال سبيل على ذلك  وشمل بالنقل: يتعلق ما فيها بما
 

 بين   عليه  اتفق  ما  وفق  والبضائع  لألفراد  غزة  وقطاع  الضفة   بين  اآلمن  الممر  فتح  عدم -
 الطرفين. 
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 الخارجية  التجارة  ممرات  وحصر  األردن،  نهر  على  )دامية(  محمد  األمير  جسرإغالق   -
  الشاحنات  عبور  وتقييد  مصر،   مع  سالم   أبو  كرم  ومعبر  ، األردن  مع  الكرامة  معبري   في

  من " مثل عليها تعسفية إجراءات  وفرض ، ومصر األردن مع المعابر على  الفلسطينية
 (.back to back) "ظهر إلى ظهر

 مع  بالمثل  ومنتجاتهم  الفلسطينيين  والمستوردين  المصدرين  معاملة  مبدأ  تطبيق  عدم -
  البضائــع  تخليــص  عملية  في  والتأخيــر  ضدهم،  التمييز ومواصلة  اإلسرائيليين،  أقرانهم

  ، والمواصفات  ،والجمركي  األمني  التفتيش  إلجراءات  نتيجــة  والمطار  الموانئ  في
 واللحوم.  والدوائية الغذائية للمنتجات وبالتحديد ،الجــودة ومعايير

  مكاتبهم الوصول إلى    منالفلسطينيين    التخليص  ووكالء  الجمارك  موظفي  منع  مواصلة  -
 اإلسرائيلية.  التخليص شركات استخدام على وإجبارهم الدولية، المعابر في

  النقل   بشأن  باريس  توكولو بر   في  عليها  المتفق  والتخليص  النقل  إجراءات  تطبيق  عدم -
 Access and Movement Agreement) اتفاقية تطبيق  ووقف الكرامة، جسر عبر

 والمنطار. ،سالم أبو وكرم ،رفحمعابر  ، وبخاصةغزة قطاع معابر على (2005

  تخليص   منطقة  وإقامة  باألنابيب،  البترول  مشتقات   نقل  حول  التفاهم  بمذكرة  االلتزام  عدم -
 اإلسرائيلية.  الموانئ عبر الفلسطينية للمستوردات الغربية الضفة  في جمركي

 
 أبرزها:  من وكان، والمواصالت النقل  حركة على الجماعية العقوبات من عدد  فرض .ثالثاً 

 شبكة  استخدام   من  ومنعها   كافة،  الفلسطينية  المركبات  حركة  أمام   الشرقية   القدس   إغالق -
 .وجنوبها الغربية الضفة شمال بين ما للعبور طرقها

  عدد   بواسطة  الغربية  الضفة  وجنوب  ووسط  شمال  محافظات  بين  العبور  حركة  تقييد -
 الدائمة. التفتيش مراكز من

  الضفة   مع  تجارته  وتقييد  ،2006  عامال  منتصف  منذ  غزة  قطاع  على  الحصار  فرض -
 الغربية.

 والكبيرة،  الصغيرة  البضائع  نقل  مركبات  فيها  بما  الفلسطينية،  المركبات   كافة  دخول  منع -
  التي   "ظهر  إلى   ظهر  من"  يسمى  ما  بسياسة  وإلزامهم  كان،  غرض   ألي  ،إسرائيل  إلى

 النقل. تكاليف من تضاعف
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  النقل   لقطاع  التحتية  البنى  لتطوير  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مشاريع  كافة  تنفيذ  منع  .رابعاً 
 :الفلسطيني

 

  عرفات  ياسر  بمطار  لحق  الذي  الدمار  إصالح  منع  ،الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ،منها  كان
 السماح  وعدم  البحري،  غزة  ميناء  إقامة   ومنع  ،2002  العام   قوات االحتالل  دمرته  الذي  الدولي 

 المحافظات،  بين  اإلقليمية  الطرق   تطوير  على  الموافقة  وعدم  غزة،  في  الصيادين  ميناء  بإصالح
 أريحا،  مدينة  غرب  جنوب  البقيعة  منطقة  في  الدولي  فلسطين  مطار  إقامة  فكرة  إحباط  عن  فضالً 

  الشمولي   الوطني  المخطط  ضمن  وردت  التي  الحديدية   السكك  أو  الطرق   مشاريع  من  أي     تنفيذ  أو
 والمواصالت.  للطرق 

 
 والتشوهات  الضعف نقاط .3
 

  قطاع   تطور  تكبيل  في  حاسماً   دوراً   تزال،وال    أعاله،  المذكورة  االحتالل  وإجراءات  سياسات  لعبت
  والتشوهات   الضعف  نقاطمن    العديد  ومراكمة  تكريس  في  وساهمت  ، ونوعاً   كماً   والمواصالت  النقل
  التي   ذاتية   عوامل   عن   الناجمة  والتشوهات  الضعف  نقاط  أما   البضائع.  نقل  بقطاع  الصلة  ذات

 يلي: كما النوع حسب تلخيصها فيمكن ،الدراسة عليها ركزت
 

 : والمعلوماتي والتنظيمي القانوني اإلطارنفاط الضعف في  .أوالً 
  ، لتطرق ى الإ  ،حالياً   به  المعمول  2000  لسنة  )5(  رقم  الفلسطيني  المرور  قانون   افتقار -

  الموضوع   بهذا   يتصل  مما  يخلو  يكاد  حيث  البضائع،  نقلى  لإ  ،وواضح  مباشر  بشكل
 والحيوي.  هممال

  هيكلية  ضمن  موجود  هو  ما  وفق  والبضائع  الركاب  لنقل  العامة  اإلدارة  إنشاء  عدم -
  دون   المرور،  لمراقب  العامة  اإلدارة  مسؤولية  تحت  وظائفها  على   واإلبقاء  الوزارة،

 موظفين  بتكليف  واالكتفاء  البضائع،   نقل  لمتابعة  اإلدارة  هذه   ضمن  موظفين  تخصيص
 البضائع. بنقل صلة ذات قضايا بمتابعة أحياناً 
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 تمثل  ،الوطني  المستوى   على  البضائع  بنقل  تعنى  هيئة  أو  جسم  أو  لجنة  وجود  عدم -
  األجسام   هذه  بين  بالتنسيق  وتعنى  الصلة،  ذات  والخاص  العام  القطاعين  مؤسسات

 أفضل.  بشكل القطاع  هذا إدارة لضمان فعال بشكل

  هذه   مواجهة   وعدم   الحدود،  عبر   البضائع   نقل  لسوق   اإلسرائيلية  الشاحنات  احتالل -
 تطوير   حول  يتمحور  الذي  المناسب  البديل  وإيجاد   الرقابية،  الهيئات  قبل  من  الظاهرة

  بتقنيات   المزودة   المنتظمة  النقل  خدمات  تقديممن    وتمكينه  ، للبضائع  تنافسي  عام   نقل
 الشركات. على  أقل وتكلفة أسرع بوقت الشحنات  إيصال  على والقادرة ،التتبع

 تواجه   التي  والتحديات  المشكالت  أكبر  من  الذاتي  النقل  على  المفرط  االعتماد  يعتبر -
  االزدحام   حالة   عن   األول   المسؤول   فهو     البضائع.   ونقل  الركاب  نقل ؛  بشقيه  النقل  قطاع

  التلوث،   زيادة  من  ذلك  يرافق  وما  الفلسطينية،  والبلدات  المدن  مراكز  كافة   في   الشديد
 والموارد. الوقت استخدام في الهدر مستوى  وارتفاع الطرق، وحوادث

 المجاالت،   معظم  في  اإلحصائية  المعلومات  مجال  في  تحقق  الذي  التقدم   من   الرغم  على -
  خاص،  بشكل البضائع  ونقل عام، بشكل ،بالنقل الصلة   ذات اإلحصائية البيانات  إنف

  ال   ،(4  )التنقيح  االقتصادية  لألنشطة  الموحد  الدولي   الصناعي  التصنيف  وفق  المعدة
  التي   الذاتي  النقل  أنشطة  إلحصاءات  إهمالها  بسبب   ،القطاع  عن  شاملة  معلومات  تقدم
  على   النقل   على   الطلب  من  % 80-%70  تشكل  والتي  بينها،  فيما  الشركات  بها  تقوم

 العالمي.  المستوى 
 

 شاحنات   أسطول   وفي  ولوجستياته،  النقل  لقطاع  التحتية  البنية  في  الرئيسية  الضعف  نقاط  :ثانياً 
 البضائع نقل ومركبات

  المعايير   مع  والقياسات،  األبعاد  حيث  من  الحالية،  التحتية   البنية  أوضاع  توافق  عدم -
  وبالتحديد  كبير،  حد  إلى  البضائع،  نقل  ومركبات  الشاحنات  بحركة  الخاصة  التصميمية

 المركبات. تلك تستخدمها التي للطرق 
 بل   جيدة،  فيزيائية  بحالة  ليست  الطرق   شبكات  مكونات  لمعظم  الطرق   رصفات  حالة -

  الشاحنات   حركة  عن  ،رئيسي  بشكل  ،ناجمة  وظيفية،  أو  إنشائية  مشاكل  من  تعاني
 .أحياناً  والزائدة الكبيرة، والحموالت
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 بعض   في  البضائع  نقل  مركبات  وأوزان  لحموالت  معلنة  سقوف  وجود  منعلى الرغم   -
 معدومًا.  يكون  يكاد السقوف بتلك االلتزام  إنف ،أحياناً  الطرق 

  المدن،   في   خاصةوب  ،الشاحنات  إليقاف  مخصصة   كساحات  كافية  مساحات  توفر   عدم -
  في   وجودها   محدودية  وكذلك   الحضرية،  المناطق  غالبية  في   أصالً   توفرها  عدم  أو

  ألية  المدن  بين  الطرق   افتقار عن فضالً   الحدودية،   المعابر  وفي  ،الصناعية  المناطق
 للشاحنات.  لالستراحة  مواقف أو ساحات

 فيما  أفراد،  من  مملوكة  فلسطين  في  البضائع  نقل  مركبات  أسطول  من  العظمى  الغالبية -
 والحجم.   والدور والتشغيل  العدد محدودة البضائع  بنقل المختصة الشركات

 الفلسطيني. التجاري  النقل أسطول شاحنات قدم -
 ومرافق  الطرق   تصميم  في  الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  وأوزان  أبعاد  متطلبات  أخذ  عدم -

 والتقاطعات.  الطولية  يولموال  المسارب  عروض  تصميم  في  سيماال    والمواصالت،  النقل
  أو   لوجستية  )مناطق  البضائع  مع  للتعامل  خاصة  منشآت  أو  مرافق  أية  وجود  عدم -

 غزة. قطاع أو الغربية الضفة  في (البوندد
 

  المرورية   السالمة  على  والتأثير  المروري   واالزدحام  االختناقاتب  المرتبطة  الضعف  نقاط  :ثالثاً 
 والبيئة

 ،أحياناً   الطرق   بعض  على  البضائع  نقل  مركبات  حركة  على  قيود  وجودمن    رغمعلى ال -
 من  كثير  في  يجب  كما  تتم  ال  تطبيقها  متابعة  أن  يالحظ  المدن،  مراكز  في   خاصةوب

  فضالً   المرورية،  والسالمة  المرور  حركة  سهولة   على  سلبي  بتأثير يتسبب  ما  األحيان،
 وضجيج. تلوث من السلبية البيئية اآلثار عن

 المجال  يتيح  ما  عليها،  للسير  للشاحنات  كطرق   مسماة  طرق   أو  مسارات  تحديد  عدم -
  داخل   سواء  األخرى،  المركبات  تستخدمها   التي  والطرق   المسارات  على  بالسير  لها

 ما  ،حركتها  على  مفروضة  ملموسة  قيود  أية   وجود  دون   ،أو بينها  الفلسطينية  المدن
 الطرق.   على  المرورية والسالمة التشغيل أوضاع على يؤثر

  خاصة   مواقف  توفر  محدودية  بسبب  أحياناً   ناتجة  مرورية  وازدحامات  اختناقات  حدوث -
 للمدن.  التجارية المراكز  في خاصةبو  ،البضائع وتنزيل لتحميل
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  المرورية،   السالمة  مستوى   على  بإحكام  فلسطين  في  البضائع  نقل  قطاع  إدارة  عدم -
  الصلة   ذات  المرورية  السالمة  وإرشادات  وإجراءات  لبرامج  أهمية  تعطى  ال  حيث

 بالقطاع. 
  واألهلية   الرسمية  الدولية  واالتفاقيات  المبادرات  لدعم  المبذولة  الجهود  منعلى الرغم   -

  االنبعاثات   فإن  الحراري،  واالحتباس  التلوث  مخاطر  ومواجهة   البيئة  حماية  إلى  الهادفة
 بشكل   تتزايد  ،فلسطين  في  البضائع  نقل  ومركبات  الشاحنات  عن   الصادرة  اإلجمالية

 ملحوظ،   بشكل  المقطوعة  المسافات  وأطوال  المركبات  أعداد  زيادة  مع  خاصةوب  مطرد،
 ملوثة. غازات انبعاثات على يؤثر ما

  فلسطين،   في  الضوضائي  التلوث  في  رئيسياً   مساهماً   الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  تعد -
  بسبب   مستمر  ازدياد  في   عنها  الناجمة  الضوضائي   التلوث  مستويات  أن  يالحظ  كما

 المقطوعة.  المسافات أطوال وزيادة ،المركبات  أعداد زيادة

 

 التوصيات  .4
 

  تواجه   التي  المشكالت  لمعالجة  المقترحة  السياساتية  التدخالت  من   مجموعة إلى    الدراسة  توصلت
 حسب  تصنيفها  تم   والتي  أخرى،  جهة   من  بالقطاع  للنهوضو   ،جهة   من  البضائع   نقل  قطاع

 التالي: 
 
 والمعلوماتي  والتنظيمي القانوني اإلطارب الخاصة التدخالت .أ

  النقل   قطاع  يخص  فيما  متكامل  قانوي   إطار  تطوير  أجل   من  العمل   استكمال  ضرورة -
 للنقل، محدث قانون  اعتماد خالل من وذلك البضائع، نقل ذلك في بما ،والمواصالت

 لمكونات  والتنظيمية  القانونية  النواحي  كافة  يغطي  بما  الالزمة،  والتعليمات  األنظمة  مع
 ها،أعدت  التي  الفلسطيني  والمرور  النقل  قانون   مسودة  مراجعة  هذا  ويشمل    القطاع.

  المتطلبات   مع  القانون   مالءمةى  لإ  الهادفةو   ،والمواصالت  النقل  وزارة  ،2019  العام
  لم   التي  الموضوعات  فيها  بما  ،والمواصالت  النقل  قضايا  كافة  ولمعالجة  ،المستجدة

  البضائع،   نقل مجال في  والنقص الثغرات  ومعالجة به، المعمول المرور  قانون  يشملها
ى  لإ  تقديمه  ثم  ومن  للتلف،  القابلة  الغذائية  والمواد  ،الخطرة  المواد  نقل  ذلك  في  بما
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  بنقل   خاص  نظام  وإقرار   مراجعة  إلى  إضافة  هذا،  إلقراره  القادم  التشريعي  لمجلسا
 بعد  2013  العام  الوزراء  مجلس  على  عرضت  التي  المسودة  إلى  باالستناد  البضائع،
 وتطويرها.  مراجعتها

  ذات   واإلقليمية  الدولية  المعاهدات  على  للتوقيع  الحاجة  حول  شاملة   دراسة  بإعداد  القيام -
 البضائع.  نقل حول  ذلك في بما والمواصالت، بالنقل الصلة

  نقل  قطاع  لتنظيم  لجنة   إنشاء  هنا  ويقترح  البضائع،  بنقل  يعنى  مؤسسي  إطار  إنشاء -
  مثل  أخرى   ومؤسسات  وزارات  وبمشاركة  ،والمواصالت  النقل  وزارة  بقيادة  البضائع،

 األشغال  ووزارة  المدني(،  والدفاع  المرور  )شرطة  الداخلية  ووزارة  الوطني،  االقتصاد  وزارة
  مصابي  تعويض  وصندوق   البيئة،  جودة  وسلطة  المالية،  ووزارة  واإلسكان،  العامة

 الفلسطيني. الشاحنين مجلس مثل الخاص القطاع  عن ممثلين عن   فضالً  الحوادث،

  البضائع،   بنقل  يتصل  فيما  وتطويرها  والمواصالت  النقل  وزارة  هيكلية  في   النظر   إعادة -
 بهذا  فلسطين  في  البضائع  نقل  لقطاع  التشخيصية  الدراسة  توصيات  على  والبناء

 البضائع. بنقل مختصة عامة إدارة إنشاء خيار ودراسة الخصوص،
  الصلة  ذات  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة -

  ،التنفيذ  موضع  محدوديتها،من    رغم على ال  ،البضائع  نقل  فيها  بما  والمواصالت،  بالنقل
 قانونية.  ومساءلة رقابة  آليات من ذلك يستدعي وبما ،أفضل بشكل وتطبيقها

-Satellite Transportation Accounts)  الفرعية  النقل  حسابات  نظام  اعتماد -

STAs)،  النقل  أنشطة  عن   شاملة   بيانات  قاعدة  إنشاء  على  التدريجي  العمل  وبدء  
  على   التركيز  مع  ،لإلحصاء  المركزي   والجهاز  ،والمواصالت  النقل  وزارة  بين  بالتعاون 

  ، الشركات  خارج  وأفراد  ،نقل  شركات  من  فيه  الناشطة  الجهات  وكافة  البضائع  نقل
 لذاتها. األخرى  القطاعات شركات ابه تقوم التي  النقل أنشطة واشتمال

 

 البضائع   نقل  ومركبات  وأسطول   ولوجستياته  للنقل  التحتية  البنية  بتطوير  الخاصة  التدخالت .ب
 الطرق   شبكة  تطوير  خالل   من  البضائع،  نقل  لقطاع  التحتية  البنية  أوضاع  تحسين -

  مسارب  وإنشاء  المسارب،  بعروض  يتصل  ما  ذلك  في  بما  الشاحنات،  تسلكها  التي
 الحرجة.  المقاطع في يلزم حيثما للشاحنات الهروب ومسارب ،التسلق
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  الصادر   الطرق   على  السالمة   دليل  في  الواردة  للطرق   الفيزيائي  التصميم  إرشادات  اعتماد -
 وبما  ملزمة،  معايير  باعتبارها  قرار  واتخاذ  ،2013  العام  والمواصالت  النقل  وزارة  عن

 في   االعتبار  بعين  البضائع  نقل  ومركبات  الشاحنات  وأوزان   أبعاد  أخذ  على  ينعكس
 الرصفات. وتصميم والتقاطعات للطرق  الهندسي التصميم

 الطرق   تأهيل  إلعادة  وخطط  برامج  ووضع  ،الطرق   رصفات  لصيانة  أكبر  اهتمام  إعطاء -
 عليها  توجد  التي   للطرق   خاصةبو   محددة،  علمية  أولويات  وفق  المناسب  الوقت  في

 للشاحنات. كثيفة حركة

  من   للتأكد  ومرافق  تجهيزات  من  يلزم  ما   وتوفير  ،الالزمة  اإلجراءات  خاذات    ضرورة -
 المقرة. القانونية للحدود تجاوزها ومنع ،األوزان وضبط ،الشاحنات حموالت

  وقوف  وساحات  ،فيها  التحتية  البنى  ذلك  في  بما  الحدودية،  المعابر  جميع  تأهيل  إعادة -
  سواء   كافة؛  المعابر  على   الفلسطيني  التواجد   على  التأكيد  مع  البضائع،  نقل  مركبات

 الفنية. أو اإلدارية  الناحية من

  وتشجيع   ،األسطول  لتحديث  امتيازات  بمنح  والخاص  ،مؤخراً   صدر   الذي  القرارتطبيق   -
 شاحنات  وشراء  ،القديمة   الشاحنات  شطبو   للبيئة،  صديقة   آمنة  مركبات  اقتناء

  والمركبات   الشاحنات  أعمار  بتحديد  صلة  له  ما  وإنفاذ  منها،  بدالً   نسبياً   أحدث  مستخدمة
 صالحيتها  من  للتأكد  اإلجراءات  وتكثيف  ،عاماً   20  أعمارها  تتجاوز  ال   بحيث  ،التجارية

  ظروف   على   أيضاً   إيجابي  تأثير  من  لذلك  ولما  البيئية،  واآلثار  السالمة  نواحي  ومن  فنياً 
 التشغيل.

  الالزمة   الدراسات  وإعداد  التخطيط  تم  التي  الفلسطينية  اللوجستية  المناطق  إنشاء  ضرورة -
  التي   )البوندد(،  المرور  ومنتجات  للمركبات  تخزين  منطقة  بناء   مشروع  ذلك  في  بما  لها،
 والمستهلكون   التجار  من  المستوردون   يتكبدها  التي  الباهظة  التكاليف  تخفيف  شأنها  من

 المطاف.  نهاية في النقل فاتورة  يدفعون  الذين

  موضع  والمواصالت  للطرق   الشمولي  الوطني  المخطط  شملها  التي  الخطط  وضع -
  التي   األولوية  ذات  بالمشاريع  الخاصة   الدراسات  بإعداد  المباشرة  ذلك  في  بما  التنفيذ،

  أو   وإنشاء  الخارج،   ومع  المدن   بين  حديدية   سكك  شبكة  إنشاء  مثل  ؛المخطط  تضمنها
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  بما   غزة،  قطاع  في  والموانئ  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المطارات  تأهيل  إعادة
 . كفء بضائع نقل نظامى لإ وصوالً  التحتية البنية يعزز

  في   خاصةبو   ،البضائع  وتنزيل  لتحميل  البضائع  نقل  لمركبات  خاصة  مواقف  توفير -
 توفير  عن  فضالً   المرورية،  للرقابة  المهم  الدور  على  التأكيد  مع  للمدن،  التجارية  المراكز
 والمناطق  المدن  وفي  ،البضائع  نقل  بشركات  خاصة  للشاحنات  مالئمة  ساحات

  الطرق   على  للشاحنات  لالستراحة  مواقف   أو  وساحات  الحدودية،  والمعابر  الصناعية
 يلزم. حيثما المدن، بين

 البضائع،   نقل  قطاع  كفاءة  وتطوير  إدارة  لتحسين  والمتطورة  الذكية  التقنيات  استخدام -
  عمليات   فيها  بما  بالمركبات،  الخاصة  والنظم  التحتية  البنى  لتطوير  يلزم  ما  ذلك  في  بما

  الشحن   أوقات  وتحسين  السالمة  مستوى   لتحسين  يهدف  بما  التجارية،  المركبات
  النقل   لنظم  االستراتيجي  اإلطار  وثيقة  في   ورد  لما  وفقاً   األحمال،  وضبط   والوصول 

 . 2019 العام صدرت التي  2029-2019 الذكي

 لخدمات  المساندة  اللوجستية   الخدمات  مجاالت  في  الخاص  القطاع  استثمارات  تحفيز -
 البنى  مشاريع  إنشاء  في  والخاص العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتشجيع  ،البضائع  نقل

  تفريغ   ومراكز  ،الحبوب  تخزين  كصوامع  النقل  لوجستيات  لخدمات  االستراتيجية  التحتية
 الغذائية  المنتجات  وبعض  الزراعية  المنتجات  لحفظ  المبردة  والمخازن   ،الحاويات
 ،المجاورة  الدول  من  األنابيب  بواسطة  البترول  مشتقات  ونقل  استيراد  ومشاريع  ،والدوائية
 االستراتيجية. المشاريع من وغيرها

 

  المرورية  السالمة  على  والتأثير  المروري   واالزدحام  االختناقات  بمعالجة  الخاصة  التدخالت .ت
 والبيئة

  إلى   إضافة  المدن،  داخل   خاصةبو   ،الشاحنات  وحمولة  حركة  لتقييد  استراتيجيات  وضع -
 ظروف  تحسين  إلى  يؤدي  بما  بسلوكها،  لها  يسمح  خاصة  مسارات  تحديد  ضرورة

  من  الحد  في  المساهمة  إلى  إضافة   الطرق،  على   المرورية  السالمة  وحالة  ،التشغيل
  تساعد   التي  المراقبة  إجراءات  وتشديد  الرحالت،  وقت  وتقليص  ، المرورية  االزدحامات

 السلبية  اآلثار  تقليل  وفي  المرور،  حوادث  وتقليص  ،المرور  حركة  تسهيل  في  بدورها
 البيئة. على
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فيها   تشترك  التي  المرورية   للحوادث  الحرجة  المواقع  وتحليل  لتحديد  اآلليات  وضع -
  هذه   عدد   من  تخفف  التي  الحلول   إيجاد  على  والعمل  الثقيلة،  والمركبات  الشاحنات
 .وحدتها الحوادث

  أهداف  مع  يتواءم  بما  ،االستدامةب  صلة  ذات  استراتيجيات  وتطبيق  وبلورة  خطة  وضع -
  هذه   من   11  رقم  الهدف  تحقيق  على   يساعد  بماو   ،2030  المستدامة  العالمية  التنمية

  الدولية   واالتفاقيات  المبادرات  تبني  ضرورة  وكذلك     المستدام.  بالنقل  والمتعلق  ،األهداف
  وااللتزام   الحراري   االحتباس  مخاطر  ومواجهة  البيئة  حماية  إلى  الهادفة  والشعبية  الرسمية

 بها. 
  الشاحنات   عن   الناجم  الضوضائي   التلوث  بمخاطر  شامل   وعي   إيجاد  على  العمل -

  الضوضاء   مستوى   تقليل  على  العمل  وبالتالي  منه،  والوقاية   وآثاره  الثقيلة  والمركبات
  المناطق   في  حركتها  على  صارمة  قيود  وضع  خالل  من  المركبات،  هذه  عن   الناتجة
 المدن.  داخل مرورها لحركة  محددة وأوقات مسارات وتحديد بالسكان، اآلهلة

  وأكثر  للبيئة  صديقة  نقل  وسائل  واستخدام  استيراد  وتحفيز  لتشجيع  استراتيجيات  تنفيذ  -
 المركبات   خاصةبو   بالصحة،   الضارة  االنبعاثات  لتقليل  الطاقة  استخدام  في  كفاءة

 البضائع.  بنقل الخاصة الهجينة والمركبات الكهربائية
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 مة المقدّ 
 
 

  التحتية   البنى  وتأهيل  بناء  إعادةب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  شرعت   ،1994  العام  نشوئها  بعد
  السفر   حرية  لتحقيق  والبحري   الجوي   النقل  مجالي   جلو لو   وتوسيعه  توالمواصال  النقل  لقطاع

  قطاع  شاطئ إغالق    من  قرن   ربع  من  أكثر  بعد  ،األخرى   العالم  دول  مع  للفلسطينيين  والتجارة
  تخصيص ى  لإ   السلطة   اضطرتو     . 1967  حزيران   عدوان  بعد  أمامهم  القدس  مطار  غالق وإ   ،غزة
  المتآكلة   الطرق   شبكة  لتأهيل  ،أوسلو  اتفاقية  توقيع  بعد  تلقتها  التي  الدولية  المعونات  من  كبير  جزء

 البنى  لصيانة  السافر  تجاهلهاو   ، الدولي  القانون   بموجب  لواجباتها  االحتالل  سلطات  تنكر  بسبب
  الرغم   على   الحيوية،  المرافق  تلك  من   واالقتصاد  السكان  احتياجات  تلبيةل  وتطويرها  القائمة  التحتية

 تكتف    ولم    1.الفلسطينيين  السكان  من  الدوالرات  ملياراتب  ضرائبال   جباية  على  هاواظبتم  من
  الحكومية   غير  والمنظمات  البلديات  أنشطة  على  الخناق  تضييقب   ردفتهأ  فقد  بذلك،  االحتالل  سلطة

  ، الكهرباء  وشبكات  ، الطرق   من   السكان  حتياجاتال  االستجابة  من  منعهال  واألجنبية  الفلسطينية
 األخرى. الحيوية المرافق وسائر ،الصحي والصرف

 
  حددتها   التي  المناطق  ضمن  الطرق   تأهيل  إعادة  مشاريع  معظم  تنفيذ  من  الوطنية  السلطة  تمكنت

 الطرق   وبعض  ،المحلية  الطرق   في  انحصر  عملها  أن  يعني  ما  ب(،  ،)أ  باسم  االنتقالية  االتفاقية
  نسبياً  ةقادر  تحتية بنيةعن توفير  أثمرت جهودها ولكن  سيطرتها. تحت الواقعة القليلة الرئيسية

  وأعمال   القيودمن    رغمعلى ال  والتنقل،  الوصول  في  الفلسطيني  المجتمع  احتياجات  تلبية  على
  اجتياحاتها   في  األخرى   التحتية  البنية  وبمرافق  بالطرق   االحتالل  سلطات  ألحقتها  التي  التدمير

  وضعت   التي  مناطقلل  احتاللها  وإعادة  ،2000  العام  األقصى  انتفاضة  اندالع  بعد  العسكرية
 .1994-1993 االنتقالية أوسلو اتفاقيات بموجب الفلسطينية الوالية تحت

 
مليون دوالر تمولها من إيرادات الضرائب التي كانت تجمعها بشكل   250دأبت سلطات االحتالل على وضع موازنة سنوية ال تتجاوز    1

المواطنين الفلسطينيين بواسطة مكاتبها في األرض المحتلة، أما الجمارك وضريبة القيمة المضافة التي كانت تجمعها في  تعسفي من  
مليون دوالر من موازنة إدارتها   30الموانئ والمطار والمعابر الحدودية، فقد كانت تورد لخزينتها.  وكانت تخصص ما ال يزيد على  

% من الناتج المحلي 1لى جميع البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية في األرض المحتلة، أي أقل من  المدنية لإلنفاق االستثماري ع
اإلجمالي الفلسطيني؛ مع العلم أن الحد األدنى المطلوب لصيانة البنى التحتية والحفاظ على مستوى خدماتها من التراجع في أي دولة، 

 حلي اإلجمالي. % من ناتجها الم4يتطلب تخصيص ما ال يقل عن 
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  العام  في   الدولي   عرفات   ياسر  مطار  وتشغيل  بإنشاء  ،أيضاً   ،الفلسطينية  الوطنية   السلطة   نجحت
  ميناء  أما    سنوات.  بضع  بعد  كامل  بشكل  تدميره  بسبب  قصيرة  لفترة   استمر  تشغيله  ولكن  ،1998

 يمكن  ال  بشروط  إال  ،إلقامته  الرافض  اإلسرائيلي  الموقف  سببب  معطالً إنشاؤه    ظل  قدف  ،غزة
  من   تعهدات  تلقيو   ،به  الخاصة  الدراسات  وإعداد   ،المناسب  الموقع  اختيار  من  الرغم   على   قبولها
 .بتمويله المانحة  الدول

 
  ( 5)  رقم  المرور  قانون   بإصدار   والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تطوير  على   ،أيضاً   ،السلطة  عملت

  على   إيجابية  انعكاسات  له   تكان   الذيو   ،الركاب  نقل  مجاالت  على  ركز   الذي  ،2000  لسنة
  الدراسة   هذه  وتأتي   المرورية.  السالمة  تحسينو   هخدمات  تحسينو   الركاب  نقل  نظام  تطوير

  تطوير   بهدف  ؛ولوجستياته  البضائع  نقل  لقطاع  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تطوير  الستكمال
  البضائع   نقلأسطول    حملة  أمام  للصمود  تنافسيته  تطوير  يضمن  بما  ،خدماته  وجودة  كفاءته

  على   للسيطرة  الفلسطينيين  الشاحنين  على  المفروضة  والعراقيل  القيود  يستغل  الذي  ،اإلسرائيلي
وبخاصة    للبضائع،  وآمن   صحي  نقل  توفيرب  الفلسطيني  المستهلك  حماية  إلى   إضافة  هذا،  سوقهم

  ، والمثلجات  ،واللحوم  ،الطبية  المواد ك  خاصة،  نقل  ومواصفات  ترتيبات  تطلبت  التي  تلك
 .وغيرها ،لالشتعال  القابلة األخرى   والمواد  ،البترول ومشتقات ، للتلف  القابلة   الغذائية والمنتوجات

 
  دولة  في البضائع نقل  بقطاع  للنهوض عملية وتدخالت سياسات حاقترا  إلى الدراسة هذه تهدف

 منها  يعاني  التي الضعف  ونقاط  النواقص تحديد  الغرض هذا  تحقيق  وتطلب    المحتلة.   فلسطين
  معالجتها.   دون   حالت  التي  وتلك  سببتها،  التي  والذاتية  الموضوعية  والمحددات  والعوائق  ،القطاع
  نقل   قطاع   فيها  ينشط  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  البيئة  تماثل  وبحكم

  والدراسات  المعلومات  ومحدودية  جهة،  من  والتخزين  النقل  قطاع  مكونات  عمل   بيئة  مع  ،البضائع
  قطاع   لحالة   البحث  شمول  من  بد  ال  كان  الفلسطيني،  البضائع  نقل  قطاع  عمل   ببيئة  المتخصصة

  بذلك   تسمح  ما  بقدر  البضائع  بنقل  يتعلق  ماإبراز    على   التركيز  مع  ككل،  والتخزين  النقل
 المتاحة. والبيانات المعلومات
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 ،فيها  البحث  ومنهجية  وأهميتها  الدراسة   غرض  حيشر   أولها  فصول،  ثمانية  من  الدراسة   تتألف
 الفلسطيني  النقل  قطاع  وتحديات  عمل  بيئة  حول  المنشورة  األدبيات  لبعض  موجزاً   عرضاً   ويقدم
  والتنظيمي   القانوني  اإلطار  الثاني   الفصل   ويناقش   خاص.  بشكل  البضائع  ونقل  ،عام  بشكل
  ؛الفلسطيني  البضائع  نقلأسطول    ألوضاع  عرضاً   الثالث  الفصل  ويقدم  البضائع؛  نقل  لقطاع

  الفصل   أما    المستدام.  النقل  وشروط  البيئة  على   الشاحنات  حركة  آثار  الرابع  الفصل  ويعرض
.   قياسه  وطرق   اقتصادي  كقطاع  النقل   قطاع  وأهمية  لدور  النظري   اإلطار  فيناقش  ،الخامس

  الفصل يحلل    فيما  نموه،  مؤشرات  تطور  باستعراض  النقل  قطاع  تطور  السادس  الفصل  ويحلل
 لصانعي  وتوصياتها  الدراسة  نتائج  الثامن  الفصل  ويتضمن    القطاع.  تطور  كفاءة  مؤشرات  السابع
 . العالقة  ذات األخرى  الفلسطينية والهيئات الوزاراتو  ،والمواصالت  النقل وزارة في القرار
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 : األول الفصل
   السابقة والتحديات األدبياتوتلخيص  تهومنهجي  أهدافهو  البحث موضوع

 الفلسطيني  النقل قطاع  التي تواجه
 
 

 ومبرراتها الدراسة خلفية 1-1
 

- 1967)  المباشر  االحتالل  فترة  طيلة   الشديد  اإلهمال  من   حالة  الفلسطيني  النقل  قطاع  شهد
 بينما  ،سنوياً   الدوالرات  من  ماليين  بضعة  التحتية  بنيته  في  االستثمارات  تتعد    لم  حيث  ،(1994

  بمستعمراته   الخاصة  الطرق   شبكة  إنشاء  على   سنوياً   الدوالرات  من   الماليين  مئات  االحتالل  أنفق
  هامشاً   الفلسطينيين  طنيناللمو   تاركاً   ،كافة  المحتلة  الفلسطينية  األرض  أنحاء  في  نشرها  التي

 الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ورثت  ،لذا    األحيان.  أغلب  في  مؤقت   بشكلو   ،الستخدامها  ضيقاً 
  االحتالل   قبل   قائمة  كانت  التينفسها    الطرق   شبكة   1994  العام  تشكيلها  لدى  السلطة(   )الحقاً 

 وفي  الكيلومترات،  من  مئات  بضع  تتعدى  ال  التي  الهامشية  اإلضافات  بعض  مع  ،1967  العام
  الدولية   المساعدات  من  كبير  جزء  لتحويل  الوطنية  السلطة   اضطرت  ، لذا   جدًا.   مزرية   حالة

  و   )أ(  بمناطق  المصنفة  األراضي  في  المتاح  الضيق  الهامش  ضمن  جديدة  طرق   ولفتح  ،لتأهيلها
  على   القائمة  وتوسعة  الجديدة  الطرق   فتح  اقتصر   ، لذا    المؤقتة.  أوسلو  اتفاقيات  بموجب  )ب(

 لها. المجاورة والبلدات  المدن   من عدد بين الرابطة  الطرق  وبعض المحلية الطرق 
 

 شواطئ  االحتالل  سلطات  أغلقت  فقد  ،الفلسطينية  والبحري   الجوي   للنقل  األخرى   التحتية  البنى  أما
 إنشاء  وبعد    .1967  العام   احتالل  بعد  الفلسطينيين  أمام  تماماً   القدس  مطار  وأغلقت  غزة،  قطاع

  وتدميره   بقصفه  االحتاللقوات    قامت  ،1998  العام  وافتتاحه  ،الدولي  عرفات  ياسر  لمطار  السلطة
 الميناء  إلنشاء  السلطة   جهود  أحبطت  كما  ، 2000  العام  الثانية  االنتفاضةاندالع    بعد  كامل  بشكل

   بية. و األور   الدول  من  عدد   من  والدعم  التمويل  جهوزيةمن    رغمعلى ال  غزة،  قطاع  في  البحري 
  منذ   منفصلين  نصفين  إلى  ومشطوراً   البري،  النقل  في  محصوراً   الفلسطيني  النقل  قطاع  ظل  ،لذا

  االحتالل  سلطات  ومنعت    . غزة  قطاع  في  واآلخر  الغربية،  الضفة   في   أحدهما   ، 2002  العام
  ،الغربية  الضفة  في  ومستعمراتها  وإسرائيل  الشرقية  القدس  دخول   من  الفلسطينية  المركبات
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 اإلسرائيلية   النقل  لوسائل  الباب  فتحت  بينما  فقط،  الفلسطينية  السوق   داخل  حركتها  وحصرت
  الضفة   بين  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  واألرض  إسرائيل  بين  والبضائع  األفراد  نقل  سوق   حتاللال

 غزة. وقطاع الغربية
 

  الضم   جدار  إلقامة  دائم  بشكل  الطرق   من  الكيلومترات  مئات  وأغلقت  االحتالل  سلطات  دمرت  وقد
  البلدات   وبين  وبينها  ،الغربية الضفة  في  الفلسطينية  المدن  بين  المركبات  عبور  لتقييدو   والتوسع،

  والترابية  األسمنتية  والسواتر  والبوابات   التفتيش  حواجز   من  المئات  وأقامت  بها،  المحيطة  والقرى 
  ، المسافرين  األفراد  على  كلفته  ورفع  ،السفر  وقت  أطال  ما  ،قائماً   منها  كبير  عدد  زال  ما  التي

 البضائع.  نقل على و 
 

  نقل  قطاع  تطور  تواجه  التي  والتحديات  االحتياجاتو   الضعف  نقاط  لتحديد  الدراسة  هذه  تأتي
 النقل  وزارة  حققته  ما  الستكمال  ،معالجتها  وطرق   أولوياتها  وتحديد  الفلسطيني،  البضائع

 الوزارة  عملت  حيث،  األفراد  بحركة  المتعلق  النقل  قطاع  مشاكل  حل  في  تقدم  من  والمواصالت
 حركة  تنظيمل  والتعليمات  األنظمة  من   العديد  إنجاز   وتم  الطموحة،  الخطط  من  عدد   تنفيذ  على

 بنود  من  المزيد  تنفيذل  ياً جار   العمل   زالي  وال    ها.وغير   الطرق   على  والرقابة  الخاص،  والنقل  األفراد
 والتشريعات.  السياسات وضع  مجال في  خاصةبو  ،طالخط تلك

 
 الدراسة  أهداف 1-2
 

 الكفيلة   التنفيذ  وخيارات  والتدخالت  السياسات  حااقتر   في   للدراسة  الرئيسي  الهدف  يتلخص
  ذات   واألنظمة  القوانين  تطويروبخاصة    الجوانب،  مختلف  من  البضائع  نقل  بقطاع  بالنهوض
 الجودة  حيث  من  تنافسيته  وتطوير   النقل  بإدارة  والنهوض  ، القطاع  تنظيم  وتطوير  العالقة،

 التالية:  الفرعية األهداف تحقيق على  الدراسة  ستركز ،ذلك وإلنجاز  واألسعار.
 
  والتنظيمية   القانونيةو   الفنية  األطر  مختلف   من  للبضائع  البري   النقل  أوضاع  تحليل .1

 .فيها  الضعف ونقاط والنواقص التشوهات لتشخيص  واالقتصادية،
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 لمعالجة  العملية  السياسات  وتحديد  ،المختلفة  لألطر  والتطوير  اإلصالح  أولويات  تحديد .2
 .الضعف ونقاط والنواقص التشوهات

  جندة أ  في  وتنسيقها  مخاطرها،  وتحديد   المتاحة  العملية  واإلجراءات  التدخالت  خيارات  تحديد .3
 متكاملة. تطوير

 
 الدراسة  منهجية 1-3
 

 ونقاط  النواقص  لتشخيص  التحليلي  الوصفي  المنهج  ناالباحث  طبق  فقد  المذكورة،  األهداف  لتحقيق
  على   التركيز  مع  ،عام  بشكل  والتخزين  النقل  قطاع  خدمات  تواجه  التي  والتشوهات  الضعف

 التغيرات  لتحديد   واالقتصادي اإلحصائي التحليل  مناهجب  االستعانة  تتمو   ،البضائع  نقل  أنشطة
 مع   ومقارنتها  ا،واتجاهاته  األداءو   النمو  مؤشرات  ذلك   في   بما  ،كافة   الرئيسية  القطاع  مؤشرات  في

 لقطاع  واألداء  النمو  مؤشرات  ومع  األخرى،  الفلسطيني  االقتصاد  قطاعات  وأداء  نمو  مؤشرات
 واألجنبية. العربية الدول بعض في البضائع نقل

 
  نقل   قطاع  وحول  الفلسطيني،  النقل  قطاع  حول  المنشورة  األدبيات  مراجعة  على  البحث  يعتمد

  نقل   أنشطة  تطوير  في  الفضلى  التجارب  على  لالطالع  األخرى   الدول  بعض  في  البضائع
 .والتنظيمية القانونية وأطره ،التحتية بنيته يشمل بما التمكينية بيئته وتطوير البضائع،

 
 الفلسطيني  والتخزين النقل لقطاع الحالي الوضع حول األدبيات تلخيص 1-4
 

 الوثيقة   وارتباطاته  واالجتماعية،  االقتصادية   التنمية  في   النقل   قطاع  دور   أهمية  من   الرغم   على 
 وصفحات المكتبات تكاد مكوناته، بعض عن  اإلحصائية البيانات ووفرة واألفراد،  المجتمع برفاه

  في   وبالتحديد  الفلسطيني،  النقل  قطاع  عن   تطبيقيةال  واألبحاث  اتدراسال  من  تخلو  اإلنترنت
 ومؤسسات  الباحثين  باهتمام  حظيت   مكوناته  وال  ككل  القطاع  فال     البضائع.  نقل  أنشطة  مجال

  يكن  لم  ،لذا    صعبة.  مهمة  كهذه   سياساتية  دراسة  أي  تنفيذ  جعل  ما  الفلسطينية،  العلمي  البحث
 اإلحصائية  البيانات  إلى  استناداً   ككل  النقل  قطاع  حالة  تشخيص  في  التوسع  من  مناص  هناك

  حالة   تفاصيل  لفهم  الماضي  العقد   خالل  والمواصالت  النقل  وزارة  وخطط  تقارير  وإلى  ،المنشورة
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  ، الورقة  لهذه  الرئيسي  الموضوع  على  التركيز  مع  مكوناته،و   هخصائص  وتشخيص  ،ودوره  القطاع
 . البضائع نقل قطاع وهو

 
20162 غزة وقطاع الغربية الضفة في والمواصالت للطرق  الشمولي الوطني المخطط .1

 

 

  لصالح   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  والمواصالت  للطرق   الشمولي  الوطني  المخطط  إعداد  تم
 خبرة   بيوت  قبل  من  تنفيذه  وجرى   ،بيو األور   االستثمار  بنك  من  بتمويل  والمواصالت  النقل  وزارة

 شاملة   رؤية  تقدم  التي  الوثائق  أهم  من  المخطط  هذا  ويعتبر    فلسطينيين.  خبراء  وبمشاركة  أوروبية
 والنهوض  ،الفلسطيني  النقل  قطاع  في  المتراكمة  والتشوهات  الضعف  ونقاط  النواقص  لمعالجة

  وجسر   ،اقتصادهم  واحتياجات  الفلسطينيين  المواطنين  احتياجات  يلبي  بماكافة،    القطاع   مكوناتب
 الكولونيالي  االحتالل  ومخططات  سياسات  ،تعمقها  تزالوال    سببتها،  التي  والشاملة  العميقة  الفجوة

 .1967 حزيران منذ المستمر االستيطاني
 

 النمو  على  افتراضاته  ويبني  ،1967  العام  المحتلة  الفلسطينية  األرض  جميع  المخطط  ييغط
 2016  العام  نسمة  مليون   4.8  المقدر  مستواه   من  يرتفع  أن  المخطط  واضعو  يتوقع  الذي  السكاني

 ويشمل    .2045  العام  حتى  الفترة  يغطي  أنه  العلم  مع  ،2050  العام  في  نسمة  مليون   13  إلى
  مراحل   أربع   خالل  المالية  والجوانب  والتنظيمية  والقانونية  والتشغيلية  التحتية  البنية  تطوير  المخطط
  ضمن   فلسطين  دولة  في   النقل  وسائل   أنواع  جميع  خدمات  بتطوير  التدريجي  للنهوض  متكاملة

 الجوي،  النقلو   الحديدية،  السككب  النقل  شمل  الطرق،  على  النقل  إلى  إضافة و     .1967  العام  حدود
  ، الحدودية  المعابرو   ،والتخزين  ،المرور  كمناطق  ،ولوجستياته  العام  والنقل  ،البحري   النقلو 

 اللوجستية.  والمناطق
 

 في:  الرئيسية المخطط أهداف وتتلخص
 

 .المساواة   قدم على النقل قطاعات جميع تحسين .1
 .الوسائط  متعددة نقل شبكة تحقيق .2
 . ومحيطها فلسطين بين الخارجي الربط تحسين .3

 
2  ROAD AND TRANSPORTATION MASTERPLAN, PALESTINE, SEPTEMBER 30,2016 . 
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 . الداخلية ةالرابط الطرق  تعزيز .4

 .الريفية المناطق في التنقل زيتعز  .5
 . غزة بقطاع الغربية الضفة ربط .6

 .الشحن حركة تسهيلو  اللوجستية المناطق إنشاء تسهيل .7

 
  خالل   مراحل  أربع  عبر  النقل  فروع  لجميع  التنفيذية  والخطط  والمشاريع  البرامج  المخطط  حدد

  حسب   تلخيصها  فيمكن  ،المختلفة  للمراحل  المقترحة  المشاريع  أهم  أما   .2045  -2016  الفترة
 : التالية المختلفة النقل مجاالت

 

الطرق   الفقري   العمود  تعزيزى  لإ  البري   النقل  خطة  تهدف  البري:  النقل  الشمال  بين  لشبكة 
 وتنفيذ  ،الموجودة  الطرق   حالة  تحسين  خالل  من  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  من  كل  في  والجنوب

  ، المدن   بين  التنقل  على  الداخلي  ضغطال  من  يخفف  ما  ،الكبرى   المدن   حول  الجديدة  الطرق 
 والمناطق  المدن  بين  الربط  لتحسين  غربية- شرقية  محاور  في  تمتد  طرقات  وإنشاء  تنفيذى  ل إ  إضافة 
  ، والموانئ  ،اللوجستية  والمناطق  ،الرئيسية  الحدود  معابرى  لإ   الوصول  وتحسين  ،الريفية

 والمطارات.
 

  بدءاً  الحديدية السكك نظام تطوير المخطط يقترح ،األولى المرحلة في الحديدية: بالسكك النقل
  الخليل  مدينةو   شماالً   جنين  مدينة   الثانية  المرحلة   وفي     ونابلس.  هللا   رام  يربط  محلي  خط  من

 بمواصفات  رابط تنفيذ  خالل  من  الشبكة  توسيع  يتم  الثالثة،  المرحلة  في  ذلك  بعدو   وغيرها،  جنوباً 
 أما    .المجاورة  بالبلدان  أخرى   وصالت  خالل  من  وربطهما   ،الغربية  والضفة  غزة  قطاع  بين  دولية

  والدولية  اإلقليمية  بالشبكة  لربطا  لتشمل  الشبكة  ستكمالا  سيتمف  ،واألخيرة  الرابعة  المرحلة  في
 .الغربية الضفة من الشمالي الجزء في مرورها المخطط

 

  وإقامة   ،لركابا  نقلل  مؤسسة  تأمين  عبر   العام   النقل  قطاع  تنظيم  المخطط  يقترح  العام:  النقل
 وقطاع  الغربية  الضفة   في  الرئيسية  المدن  في   جديدة  محطات  خمس  من  تتألف  وطنية  نقل  شبكة
  عدد   إنشاء   يقترح  كما    .الحاجة  حسب  المناطق  في  ثانوية  محطات  بإقامة الحقاً  وتوسيعها  غزة،



10 

 بين   الحديدية  السكك  وخطوط  ،اإلقليمية  والحافالت  3،(BRT)  السريعة  الحافالت  طخطو   من
 . الطويلة المسافات في المدن

 
 في   األسماك  صيد  ميناء  إعمار  وإعادة  ،غزة  قطاع  في  تجاري   ميناء   إنشاء  يقترح  البحري:  النقل
 االحتالل. سلطات دمرته الذي غزة مدينة

 
  الذي   رفح  في  الدولي  عرفات  ياسر  مطار  وتأهيل  بناء  إعادة  المخطط  يتضمن  الجوي:  النقل
  مطار إلقامة الغربية الضفة في  لموقعين خيارين واقتراح ،2001 العام  االحتالل سلطات دمرته
 أريحا. مدينة شمالي أو جنوبي جديد دولي

 
  الحدودية  للنقاط  التشغيلية  الظروف  لتحسين  اً حدودي  اً معبر   12  تنفيذ  يقترح  الحدودية:  النقاط 
 . الحدودية للنقاط والكفاءة الخدمة  وجودة قدرة تعزيزأجل  من  ،الحالية

 
  المستودعات   تأسيس  ذلك  في  بما  شاملة،  لوجستية  خطة  وضع  يقترح   ،وأخيراً   اللوجستية:  الشبكة
  بالتنسيق   لوجستية  ومجمعات  للشحن   مناطق  الحقة   مراحل  وفي  ، الزراعية  األغذية  تخزين  ومراكز

 المحلية.  السلطات مع
 

 بما   ،والمواصالت  للطرق   الشمولي  الوطني  المخطط  ،الدراسة  ملحق  في  (1)  الخارطة  وتبين
 .طخط مال حسب الحدودية والمعابر المقترحة اللوجستية المرافق يشمل

 
 
 

 
(، هو نظام نقل عام قائم على الحافالت، مصمم لتحسين القدرة والموثوقية  BRT)-ransitTapid RBusالنقل السريع بالحافالت    3

النق التقليدي.  وعادة ما يشمل نظام  الحافالت  لنظام  للحافالت عند  بالنسبة  للحافالت، ويعطي األولوية  البري مسارات مخصصة  ل 
التقاطعات التي قد تدمج فيها الحافالت مع حركة المرور األخرى، جنبًا إلى جنب مع ميزات التصميم للحد من التأخير الناجم عن 

التذاكر.  يهدف ) الحافالت ومغادرتها، أو شراء  السعة  BRTصعود  الجمع بين ميزات  إلى  المنخفضة  (  والسرعة والمرونة والتكلفة 
 والبساطة لنظام الحافالت. 
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 اللوجستية  والخدمات والتوزيع النقل خطة .2

(The Economic Development Spatial Forecasting for 

Transport, Distribution & Logistics in the Independent State 

of Palestine)4 
 

 المكاني  الوطني  للمخطط  المكونة  القطاعية  الخطط  من  كجزء  2015  العام  الخطة  هذه  أعدت
 النقل  لقطاع  األجل  قصيرة  االحتياجات  على  وبناء    التخطيط.  وزارة   بإشراف  إعداده  يتم  كان  الذي

 ،الكرامة  معبر  على  تحسينات  إلدخال  مقترحات  الخطة  شملت  فقد   ،اللوجستية  والخدمات  والتوزيع
  معبري   فتح   وإعادة  دامية،  جسر  وتشغيل  فتح  وإعادة  الحاويات،  نقل  لتسهيل  ضوئي  ماسح  وتركيب

 لوجستية/مناطق  مرافق  وإنشاء  وتنشيطهما،  البضائع  حركة  أمام  غزة  قطاع  في  والمنطار  رفح
 لشبكة  المستمر  والتحديث  والمواصالت  للطرق   السليم  التخطيط  ضمان  عن  فضالً   جمركية،

 وصيانتها.  الطرق 

 

  الدراسة   صت و أ  فقد   ،المستقلة(  )الدولة   األجل   وطويلة   متوسطة  االحتياجات  بخصوص  أما
 وتطوير  الداخلية،   الطرق   بشبكات  واالتصال   التنقل  لتحسين  خطط  تنفيذ  منها  باستراتيجيات

  مراكز   من  عدد  وبناء  بتطوير  والبدء  ،الدولية  المعايير  مع  لتتوافق  للطرق   التحتية  البنية  وتأهيل
 ومرافق  واألسماك،  المواشي  وأسواق   والفواكه،  للخضار  الجملة  كأسواق  المحلية  التخزين/التوزيع

  تخزين/توزيع   ومرافق  الحبوب،  تخزين/توزيع  )صوامع(  ومرافق  البترولية،  المنتجات  تخزين/توزيع
  الحضرية   المراكز  في  الشاحنات  وقوف  مرافق  من  عدد  بناء/تطوير  عن  فضالً   ،اإلسمنت
  في   (2)  الخارطة  وتبين    غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  اللوجستية  المنشآت  وبناء  الرئيسية،

 الحدودية.  والمعابر اللوجستية المرافق فيها بما المقترحة، الصلة  ذات المرافق ،الملحق

 
  واللوجستيات النقل للجنة 19 الدورة الجتماعات (2018) والمواصالت النقل وزارة ورقة  .3

 2018 الثاني  تشرين 28-26 اإلسكوا في

 

  لوجستيات   لتطوير  الفلسطينية  الحكومة  بها  تقوم  التي  جراءاتواإل   األنشطة  همأ   الورقة   تلخص
  الدمار   إلى  الورقة  أشارتو     برامجها.  تنفيذ  في  تواجهها  التي  والتحديات  المعيقات  وعرض  النقل،

 
4  Abu-Eisheh, S., The Economic Development Spatial Forecasting for Transport, Distribution & 

Logistics in the Independent State of Palestine, Final Report, Sumbitted to the National Spatial 

Plan Office, Jan. 12, 2015. 
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 نتيجة  5النقل لقطاع التحتية البنية  خاصة بو  ، االقتصادية للقطاعات  التحتية البنية في  لحق  الذي
  غالق إ   خالل  من  والبضائع  الركاب  نقل  حركة  يديتق  إلى  إضافة  هذا،  االحتالل  سلطات  لممارسات

 ،الرئيسية  الطرق   على  التفتيش  نقاط  ةوإقام  ،الحديدية  والبوابات  ،الترابية  بالسواتر  الطرق   مئات
  والموانئ   اتالمطار   إلى  الفلسطينية  الشاحنات  وصول  لمنع  التعسفية  اإلجراءات  عن  فضالً 

 غزة. وقطاع  الغربية الضفة وبين اإلسرائيلية،

 

 ظهر  من  النقل  عملية  ةصاخ بو   ،المعابر  على  سرائيليةاإل  جراءاتاإل  إلى  ،أيضاً   ،الورقة  تشير
  بسبب   المنتجات،  نقل  تواجه  التي  األبرز  المشكلة  تعتبر  التي  ،( back -to -back)  ظهر  إلى

  تؤدي و   ،المنتجات  جودة  في  جسيمة  اً أضرار   تلحق  التي  والتنزيل  التحميل  عمليات  وقت  مضاعفة
  القدرة   يضعف  الذي  النقل  تكاليف  ارتفاع   في  ،أيضاً   ،وتنعكس  ،األحيان  من  كثير   في  تلفهاإلى  

  التنافسية   القدرة  يضعفو   والخارجية،  المحلية  األسواق   في  الفلسطينية   للمنتوجات  التنافسية
 الخارجية  فلسطين  تجارة  تقليصو   ،واألجنبية  العربية  الدول  من  المباشرة  الفلسطينية  للمستوردات

  واإلجراءات  العقبات  من  العديد  وجود   إلى   الدراسة   نوهت  كما    . جراء ذلك  العالمية  األسواق  مع
  االستيراد  كمنع  أمنية  ذرائع  تحت  الفلسطينية  والصادرات  الواردات  أمام  االحتالل  يضعها  التي

 االستعمال. ازدواجية عاءباد   السلع لمئات المباشر

 

  في  البضائع لنقل ناظم قانون  وجود كغياب الداخلية النواقص  بعض  إلى ، أيضاً  ،الورقة تطرقت
  في   للمساعدة  (اإلسكوا)  آسيا  غرب   لدول  المتحدة  األمم  مةمنظ  طالبتو   ،الفلسطينية  راضياأل

 بمشروع  الخاصة  الدراسات  تنفيذ  دعم  وأبرزها  النقل،  قطاع  لتطوير  االستراتيجية  المشاريع  دعم
 بناء   ومشروع  الذكي،  النقل  أنظمة  مشروع  ودعم  ،والمواصالت  للطرق   الشمولي  الوطني  المخطط

 بضائع   نقل  سطولأ  تجهيز  ومشروع  6، (area bonded)  المرور  ومنتجات  للمركبات  تخزين  منطقة
 وغيرها. ، ...طورتوم حديث

 

 
 حصرت الورقة قطاع النقل الفلسطيني في وسائل النقل البري فقط داخل األراضي المحتلة.  5
لتسمية المنطقة الجمركية الخاصة بتخزين الصادرات والواردات.  هذا المصطلح يعني المنطقة  (Bonded Areaيستخدم مصطلح )  6

 .الجمركية، ويمنع إخراج البضائع منها إال بعد التخليص الجمركي، والحصول على إذن من إدارة الجماركالخاضعة للرقابة 



13 

 ،(2018) فلسطين في البضائع نقل لقطاع تشخيصية دراسة  والمواصالت: النقل وزارة  .4
 7بيو ور األ  لالتحاد المقدمة  المشاريع بمتابعة المكلف الفريق إعداد

 

  بأولوية   تحظى  التي  البري   بالنقل  المتعلقة  المتحدة  األمم  اتفاقيات  مناقشة  على  الدراسة  تركز
  الطرقي   النقل  عبر  الخطرة  للبضائع   الدولي   للنقل  األوروبية  االتفاقية   تشملو   ،إليها  االنضمام

(ADR،)  الستخدامها  الخاصة  المعدات  وبشأن  ،للتلف  القابلة  الغذائية  للمواد  الدولي  النقل  واتفاقية 
  المقيدة   االحتالل  وسياسات  بإجراءات  المرتبطة  الرئيسية  لعوائقل  عرضاً   الدراسة  تقدم    النقل.  في

 نقاطو   الحواجز  بمئات  هتقييدو   حصره  تم  الذي  ،خاص  بشكل  النقل  ولقطاع  الفلسطيني  لالقتصاد
 عبر  البضائع  نقل  من  الفلسطينية  الشاحنات  منعو   ،الداخلية  الطرق   شبكة  طول  على  التفتيش
 مع  فلسطين  يربطان  فقطبمعبرين بريين    فقط  إسرائيل  سمحت    .المجاورة  البلدان  وإلى  من  الحدود
 بين  الكرامة  ومعبر  مصر،  مع   غزة  قطاع  يربط  الذي  البري   رفح  معبر  وهما  المجاورة  الدول

 نهر  على  دامية(  )جسر  محمد  ميراأل  جسر  غالقإ   إلى  لجأت  حيث  ،الغربية  والضفة  األردن
  الفلسطينية  الشاحنات  منع  لىإ   إضافة   ،غزة  قطاع  شرقي  والمنطار  الشجاعية  ومعبري   ،األردن

 الشاحنات  باستخدام  ممكناً   والواردات  الصادرات  نقل  وجعل  غزة،  قطاع  وإلى  من  البضائع  نقل  من
  من  بالعبور  اإلسرائيلية  الشاحنات  التزام  عدم  ظاهرة  إلى  الدراسة  وأشارت    8فقط.  اإلسرائيلية

  لسلطة  أمنياً   الخاضعة  (ج)  مناطق   في  أو  المستعمرات  في  حموالتها  وتفريغ  التجارية،  المعابر
   . الفلسطينية  بالخزينة  فادحة  خسائر   يلحق  ما  الفلسطينية،  سوق ال  إلى  تهريبها  بغرض  االحتالل

  السلطات  معرفةو   بعلم  ،"الرسمية"  التجارية  المعابر  تتجاوز  التي  البضائع  قيمة  أن   الدراسة  وتقدر
اتباع    على  مجبرة  فهي  ،الفلسطينية  الشاحنات  أما    إسرائيل.  من  الواردات  بثلثي  تقدر  ،اإلسرائيلية

 تسهيل   اطقبن"  يسمى  ما  أو)   الرسمية  التجارية  المعابر  على  للبضائع  والتنزيل  التحميل  نظام
 لساعات   اإلسرائيلية  الشاحنات  انتظار  على  مجبرةو   ذلك(  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  ،"التجارة
 المنتجات  خاصةبو   ،البضائع  تلف  لىإ  يؤدي  ما  ،جديد  من  وتحميلها  وفحصها  البضائع  لتفريغ

 
(، إعداد الفريق المكلف بمتابعة المشاريع المقدمة 2018وزارة النقل والمواصالت: دراسة تشخيصية لقطاع نقل البضائع في فلسطين )  7

 لالتحاد األوروبي.
صدرين الفلسطينيين أن عائد ثلثي نقل الصادرات والواردات الفلسطينية يذهب إلى أصحاب الشاحنات التي تحمل قدر عدد من أبرز الم  8

 لوحة الترخيص اإلسرائيلية الصفراء. 
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  ، الفلسطيني  التاجر  يتكبدها  التي  ،مضاعف  بشكل  الشحن  تكاليف  زيادة  لىإ   إضافة  ،الزراعية
 . المطاف نهاية في الفلسطيني المستهلك معهو 

 
  للتلف   القابلة  الغذائية  والمواد  الخطرة  المواد   نقل  قطاع  واقع  تشخيص  على  ،أيضاً   ،الدراسة  ركزت

 وبما  ،االحتياجات  لتلبية  به  والنهوض  لتطويره  والمالئمة  المناسبة  التعليمات  وضع   أجل   من
  بمجموعة   الدراسة  أوصتو   القطاع.  هذا  تنظيم  على  يساعد  بماو   ،الفلسطيني  الوضع  مع   يتالءم

  مع   ومواءمتها  الفلسطينية  الحاجة  يلبي  بما  والسلع  المواد  تلك  لنقل  المناسبة  اآللياتو   النظم  من
  ، والخاص  العام  القطاعين  في  الشريكة  الجهات  مع  التعاون   إلى و   ،مميةواأل  الدولية  االتفاقيات

 الغاية. هذه لتحقيق والمواصالت النقل وزارة في االختصاص  ذات الجهات وكذلك

 
 الفلسطينية  الحكومية  للجهات  الرقابي  الدور   في  واضح  ضعف  وجود  إلى  باإلشارة  ةالورق   تخلص

 حسب  كل  تقوم،  الجهات  تلك  أن  إلى  وتشير  ،للتلف  القابلة  الغذائية  المواد  نقل  عملية  يخص  فيما
  ومراكز   اإلنتاج  ومعامل  مصانع  داخل  المنتج  وجودة  وكفاءة   سالمة  على  شرافباإل  ،اختصاصها

  الحرارة   درجة  كفاءة  من  التأكد  على  فيقتصر  ،الغذائية  المواد  نقل  مرحلة  في  دورها  أما    .التخزين
 الرحلة.  انطالق قبل النقل برادات داخل

 
  الفلسطيني  النقل  قطاع  تضرر  حول:  عمل  ورقة  الفلسطينية،  والمواصالت  النقل  وزارة  .5

  )تشرين   دورته  في  العرب  النقل  وزراء  لمجلس  ةمقدم  ،اإلسرائيلي  االحتالل  ممارسات  جراء
 9فلسطين   ،هللا رام ،(2018 نوفمبرثاني/ال

 
  النقل   قطاع  واجهها  التي  التحتية  البنى  تخريب  وأعمال  والعوائق  القيود  سلسلة   الورقة  تستعرض

  خلفتها   التي  العميقة  السلبية  واآلثار   ،اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  اعتداءات  بسبب  الفلسطيني
  ونلخص     عام.   بوجه  الفلسطيني  واالقتصاد   خاص،   بوجه  النقل  قطاع   تطور  على   األعمال  تلك

 : يلي بما فيها جاء ما
 

 
 وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية، ورقة عمل حول: تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، مقدمة لمجلس   9

 رام هللا، فلسطين. (،2018وزراء النقل العرب في دورته )تشرين الثاني/نوفمبر 
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 بما   ،والتوسع  الضم  جدار  غرب  الواقعة  المنطقة  دخول  الفلسطينية  للشاحنات  السماح  عدم -
 نقل  على  ذلك  وينطبق   إسرائيل.  وإلى  من  البضائع  لنقل  الشرقية  القدس  منطقة  ذلك  في

 والمستوردين  المصدرين  واضطرار  ،اللد  ومطار  اإلسرائيلية  الموانئ  وإلى  من  البضائع
 مضاعفة.  بتكاليف بضائعهم لنقل اإلسرائيلية الشاحنات  استخدام إلى الفلسطينيين

 فترات  مضاعفة  لىإ   ردنواأل  فلسطين   بين  المعابر  على   البيروقراطية  الفحص  جراءاتإ  تؤدي -
 المتكرر  والتحميل  التنزيل إجراءات  بسبب  لساعات  تمتد  التي  الفلسطينية  الشاحنات  انتظار

(back-to-back)  بعض  تلف  لىإ  يؤدي  الذي  األمر  سلعة،  لكل  الشامل  والفحص  
 والدوائية. الزراعية المنتجات خاصةبو  المنتجات،

 المعبرين  وإلى  ،إسرائيل  إلى  المؤدية   المعابر  مداخل   على  الشاحنات   انتظار  فترة  إطالة   تؤدي -
  زيادة  إلى   ،والتحميل  والتنزيل  الفحص  منطقة  دخولها  وبعد  ،ومصر  األردن  إلى  المؤديين
 راسعأـو   ،المصدرة  الفلسطينية  المنتجات  أسعار  على  عادة  نعكست  يتال  النقل  تكاليف 

  والسلع  سلعهم تنافسية انخفاض يعني ما الفلسطينيين، التجار  قبل من المستوردة المنتجات
  األسواق   وفي   المحلي   السوق   في   المنافسة   السلع  أمام   قبلهم  من  مباشر  بشكل  ةدالمستور 

 الخارجية. 

  إلى   يمتد  بل  المعابر،  على   التعسفية  االحتالل  سلطات  إجراءات  على  األمر  قتصري  ال -
  تفتيش  معابر  أنشأت  حيث  ،الفلسطينية  المدن  بين  الداخلية  الطرق   شبكة  على  النقل  حركة
  دائم   بشكل  المعرضة  الكبرى   المدن  مداخل  وعلى  الغربية،  الضفة  محافظات  بين  دائمة

  يؤدي   ما  ،البضائع  ونقل  حركة  حرية  وتقييد  ،الرئيسية  الطرق   كإغالق  تعسفيةال  جراءاتإلل
  من   %35  إلى  %25  بين  ما  بنسبة  النقل  تكلفة  قدرت  حيث  ،والتكلفة  السفر  وقت  زيادة  إلى

 . والسلع البضائع تكلفة

 
الورقةأشار   كما   السلبية   الخصائص  من  العديد  تراكم  على  اإلسرائيلية  اإلجراءات  آثار  إلى   ت 

 مثل: الفلسطيني النقل لقطاع
 

  شركات   تشغل  بينما  األفراد،في أيدي    البضائع  لنقل  الشاحنات  سطولأ  من  %97  تركز -
 الشاحنات. من فقط %3 النقل

 .اً عام 21على  عمارهاأ  تزيد البضائع نقل سطولأ شاحنات من 35% -
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 ،خفيفة  وزانأ  وذات  صغيرة  تجارية  مركبات  من  تتكون   الشحن  مركبات  من  ىالعظم  الغالبية -
 ، البضائع  من  كبيرة  كمياتب  نقلال  حال  في  الحجم  وفورات  من  االستفادةب  محيس  ال  ماب
 والسيارات. الضخمة الكونتينرات نقل خاصةبو 

 النقل  شركات  لسيطرة  وامتداد  البضائع  نقل  قطاع  في   االستثمار  عن  المستثمرين  عزوف -
 الفلسطينية.  راضياأل داخل  النقل سوق  على سرائيليةاإل

 
  المحافل   على  الضغطمن خالل    ،الفلسطيني  النقل  قطاع  بدعم  العرب  النقل  وزراءالورقة    توطالب

 حرية  في  حقه  نيل  من  الفلسطيني  الشعب   لتمكين  الممكنة  الوسائل  بكل  المتحدة  ممواأل  الدولية
  البنية   مشاريع  تجسيد  خالل   من  وذلك  المتحدة،  لألمم  نمائيةاإل  األهداف   كأحد   والتنقل  الحركة
  على   الضغطبالورقة    تطالب  كما    الفلسطينية.  األراضي   بين  والربط  بالنقل  الخاصة   التحتية

  عن   المالي  بالتعويضتطالبها    االحتالل  سلطاتعلى    قضية  لرفع  مميةواأل  الدولية  المحافل
  الدولي   عرفات  ياسر  مطارجراء هدمها    الفلسطيني  بالشعب  ألحقتها  التي  والخسائر  ضراراأل

   دوالر.   مليار  1.3  بـ  قدرت  التي  ،2001  العام  منذ  هتدمير   على  المترتبة  وبالخسائر  ،همرافق  وكافة
 :يلي ما شملت التي االستراتيجية النقل مشاريع بدعم العربية  الدولالورقة  توطالب

 

 .والمواصالت للطرق  الشمولي  الوطني المخطط في المتضمنة الدراسات تنفيذ دعم .1

 .الذكي النقل أنظمة مشروع دعم .2

 (. bonded area) المرور ومنتجات للمركبات تخزين منطقة بناء مشروع .3

 . طورتوم حديث بضائع نقل أسطول تجهيز مشروع .4
 . الدولي عرفات ياسر مطار بناء إعادة مشروع .5

 .الجوي  الشحن مبنى بناء مشروع .6

 .البحري  غزة ميناء بناء مشروع .7
 .الصيادين ميناء بناء مشروع .8

 .الغربية الضفة )البقيعة( الدولي فلسطين مطار بناء مشروع .9
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 وتحدياته  فلسطين في النقل  قطاع تطور محددات 1-5
 

 النقل  قطاع تطور محددات  .أوالا 

 والصعوبات  التحديات  من  العديد  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  والمواصالت  النقل  قطاع  يواجه
  والرئيسية   اإلقليمية  الطرق   جميع  على  الكاملة  شبه  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  سيطرة  بسبب

  المعابر  على  الكاملة  سيطرتها  وفرض  مداخلها،  معظم  وعلى  الكبرى،  الفلسطينية  المدن  بين
 الفلسطينيين  ومنع  ،الشرقية  القدس  مدينة  إغالقها  إلى  إضافة  هذا،  والجوية  والبحرية  البرية  والموانئ

 محافظتي  بين  نسبياً   قصير   اً طبيعي   اً رابط  شكلت قبل االحتالل  التي  طرقها  شبكة  استخدام   من
 أخلت  كما    الغربية.  الضفة  وشمال  وسط  محافظاتو   الغربية  الضفة  جنوب  في  والخليل  لحم  بيت

 بالطريق  سمي   )ما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة   بين  الرابط  الطريق  بفتح  بالتزامها  االحتالل  حكومة
    . الصلة  ذات  والمالحق  1994  العام  الموقعة  أوسلو  اتفاقية  في  عليه  االتفاق  جرى   الذي  اآلمن(

  التي   والحواجز  اإلغالق  إجراءات  بسبب  والمواصالت  النقل  صعوبات  إجراءاتها  فاقمت  كما
 اندالع   بعد  الفلسطينية  والقرى   والبلدات  المدن  مداخل  ومعظم  كافة،  اإلقليمية  الطرق   على  نشرتها

 عشرات  اقتطع  الذي  والتوسع  الضم  جدار   بإقامة  وتلتها  ،2000  العام   الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة
  عبور   حركة  وتقييد  ،1967  العام  لحدود   المحاذية   الغربية  الضفة  أراضي   من  نماتو الد  آالف

 لحركة  بعضها  محدودة،  تفتيش  بمعابر  وحصرتها  ،وإسرائيل  الغربية  الضفة  بين  والبضائع  األفراد
  ظهر   إلى  ظهر  من  آلية  وفق  البضائع  لعبور  اآلخر  والبعض  ،تصاريح  لديهم  ممن  السكان

(back-to-back)  ،إلى   لتحو    ما  وهو  ،البضائع  نقل  وتكاليف  وقت  من  ضاعفت  التي  المشؤومة  
 .كافة المعابر في  البضائع حركة على كابوس

 

  بإجراءات  تأثراً   االقتصاد  قطاعات  أكثر  من  والنقل  اللوجستية  الخدمات  قطاع  كان  ،أخرى   بكلمات
  المواطنين  حركة  تكبل  التي  تلكوبخاصة    الجماعية،  وعقوباته  االحتالل  سلطات  وسياسات
  اللوجستية   الخدمات  قطاع  على  تأثيراً   األكثر  والسياسات  اإلجراءات  تلك  أبرز   منو    والبضائع.

 يلي: ما
 

  طرق   فيالفلسطينية    التجارية  والمركبات  لشاحناتل  البضائع  نقل  خدمات  نطاق  حصر -
 معبرو   الكرامة  معبري   في  الخارجية  التجارة  ممرات  وحصر  ،فقط  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
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  استخدام ى  لإ  الفلسطينيين  والمصدرين  المستوردين  يضطر  ما  مصر،   مع  سالم   أبو  كرم
 اإلسرائيلية،  والمطارات  الموانئ   وإلى  من  والواردات  الصادرات  لنقل  اإلسرائيلية  الشاحنات

 ومصر. األردن مع المعابر على الفلسطينية الشاحنات عبور وتقييد

 شبكة  استخدام  من  ومنعها  ،الفلسطينية  المركبات  كافة  حركة   أمام  الشرقية  القدس  إغالق -
  وادي  طريق  استخدام   على  اوإجباره  وجنوبها،  الغربية  الضفة  شمال   بين  ما   للعبور  طرقها
 للشاحنات.وبخاصة  الخطرة، وتعرجاته  بانحداره المعروف النار

  لعبور   أوسلو  اتفاقات  في  عليه  المتفق  اآلمن  الممر  بفتح  االحتالل  حكومة  التزام  عدم -
  الغربية،   والضفة  غزة  قطاع  بين  وشاحناتهم  بمركباتهم  وبضائعهم  الفلسطينيين  المواطنين

 . 2006 العام منتصف منذ  غزة قطاع على الحصار وفرض

 حوارة   حاجز  عبر  الغربية  الضفة  وجنوب  ووسط  شمال  محافظات  بين  العبور  حركة  تقييد -
 وهو  "الكونتينر"  وحاجز  والبيرة(،  هللا  )رام  وسطها  عن  الغربية  الضفة  شمال  صلفي  الذي

  إلى   الغربية  الضفة  ووسط  شمال   محافظات  من  والبضائع  األفراد  لعبور  الوحيد  المعبر
 الرئيسية  للقيود  السنوية  التكاليف  مجموع  قدر   وقد    الغربية.  الضفة  جنوب  محافظات
  مليون   185  حوالي ب  فيها  النظر   تم   التي  األماكن  إلى   والوصول   التنقل  على  المفروضة 

 10.دوالر

  كان،   غرض  ألي  إسرائيل  إلى  والكبيرة،  الصغيرة  ، كافة  الفلسطينية   المركبات  دخول  منع -
 والمستوردين   ينر المصد  ديكب    ما  ،المرضى  لنقل  اإلسعاف  سيارات   من  محدود  عدد  باستثناء

  فهم   ،مرحلتين  على  بضائعهم  لنقل  اضطرارهم  بسبب  مضاعفة  نقل  تكاليف  الفلسطينيين
 عبور  محطات  إلى  مخازنهم  من  صادراتهم  لنقل  فلسطينية  شاحنات  استئجار  على  مجبرون 

  شاحنات  واستئجار  ،"التجارة  تسهيل  "معابر   عليها  اصطلح  التي  والتوسع  الضم  جدار
  مخازن   إلى  أو  ،والمطارات  الموانئ  إلى  المذكورة  المحطات  من  منتجاتهم  لنقل  إسرائيلية
  المستوردين  يضطر  حيث  ،االستيراد  حالة  في  المشهد  ويتكرر    اإلسرائيلية.  الشركات

  ، اإلسرائيلية  الشركات  من  مستورداتهم  لنقل  اإلسرائيلية  الشاحنات  استئجار  إلى  الفلسطينيين
 المستوردة   بضائعهم  حمولة  تفريغ  يتم  حيث  الجدار،  معابر  حتى  والمطار  الموانئ  من  أو

  ظهر  من"  (back-to-back)  عليه  اصطلح  ما  وفق  الفلسطينية  الشاحنات  على  وتحميلها
  اإلضافية   التكاليف  تقتصر  الو    الفلسطينيين.  المستوردين  مخازن   إلى  لنقلها  "،ظهر  إلى

 
10  Ishaq, Jad et al. (2015). The economic cost of the Israeli Occupation of the Occupied Palestinian 

Territorie. 
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 إلى  ،أيضاً   ،تتعداها  بل  فقط،   اإلضافية  النقل  نفقات  على  الفلسطينية  الشركات  تتكبدها  التي
 المنتجات   كسر  وخسائر  والتحميل،  والتنزيل  االنتظار،  نفقات و   األمني،  الفحص  تكاليف
 اإلجراءات.  تلك تنفيذ  أثناءوتلفها 

  نقل   على   (back-to-back)  "ظهر  إلى   ظهر  من "  أي  نفسه؛   البضائع   نقل  أسلوب  يطبق -
  لنقل   سالم  أبو  وكرم  ،ترقوميا  ي ومعبر    الكرامة،  معبر  عبر  واألردن  فلسطين  بين  البضائع
 غزة.  قطاع إلى اإلسرائيلية الشاحنات على وإسرائيل الغربية الضفة من  القادمة البضائع

 )الصادرات السلع من الخارجية تجارته تشكل الذي الفلسطيني  االقتصاد واقع إلى وبالنظر -
  التي   األخرى   النفقات  وبإضافة   11، اإلجمالي  المحلي   ناتجه  ثلثي  من  أكثر  الواردات(  +

  ونفقات  األمني،  الفحص  كنفقات  اإلسرائيلية،  والمطارات  الموانئ  في  شركاته  تتكبدها
 البضائع،  تخليص  تأخير  بسبب  اإلضافية  الحاويات  ورسوم  ،التخزين  ونفقات  ،التخليص

  والتاجر   مرتفعة،  بأسعار  للشراء  المضطر  الفلسطيني  المواطن   بأن  الجزم  يمكن  فإنه
  اضطراره   بسبب  رفاهيته  تدني  في  األول؛  باهظاً   ثمناً   يدفعان  تنافسيته،  قديف  الذي  الفلسطيني

  السوق   اختراق  بسبب  السوقية   حصته  تدني  في  والثاني  ، جداً   مرتفعة  بأسعار  للشراء
 المهربين.  من ووكالئها اإلسرائيلية الشركات قبل من الفلسطينية

  مزدوجة   أنها  على   ،تعسفي  بشكل  ،االحتالل  سلطات  صنفتها  التي  السلع  مئات  استيراد  منع -
 الكيماوية  الصناعات  مدخالت  من  العديد  القائمة  وتشمل    . غزة  لقطاع  وبالتحديد  ،االستعمال

  المهني،  والتدريب  والتعليم  الصحي  للقطاع  الالزمة  واألجهزة  والمعدات  الرئيسية،  واألسمدة
  ، الطوبار  خشبالتسليح واالنابيب و حديد    مثل  لإلنشاءات  الحيوية  المنتجات  إلى  إضافة

  استيرادها  إلى  والصناعيين  التجار يضطر ما  ،األخرى  الضرورية السلع ومئات ،واإلسمنت
 12باهظة.  وبتكاليف ،خاصة تصاريح وبموجب ،صغيرة  بكميات اإلسرائيلية الشركات من

 لإلجراءات   نتيجــة  البرية  الطرق   عبر  خاصةوب  ،البضائــع  تخليــص  عملية  في  التأخيــر -
  تستغرق   حيث  ،واللحوم   والدوائية  الغذائية  لمنتجاتل  وبالتحديد  الجــودة  بمعاييــر  الخاصــة

 
مليار   8.256، حيث بلغت الواردات 2018دوالر العام  مليار    10.834بلغ حجم تجارة فلسطين الخارجية من السلع والخدمات    11

مليون خدمات.  بذا، سجل    360.3مليار دوالر، منها    2.576مليون دوالر خدمات.  وبلغت الصادرات    706.2دوالر، منها  
%، 62.6جمالي  مليار دوالر، وبلغت نسبة التجارة الخارجية من السلع إلى الناتج المحلي اإل  5.6773العجز في الميزان التجاري  

وتم استثناء تجارة الخدمات التي ال تخضع إلجراءات السلع نفسها.  احتسبت من المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 ، إحصاءات الحسابات القومية، رام هللا، فلسطين.2019

12  See: 
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/alistofdualusegoodsandequipmentboundbyaspeciallicens

eforthepurposeoftransport/ar/ 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/alistofdualusegoodsandequipmentboundbyaspeciallicenseforthepurposeoftransport/ar/
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/alistofdualusegoodsandequipmentboundbyaspeciallicenseforthepurposeoftransport/ar/
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 ذات  المنتجات  تلفإلى    يؤدي   ما  ،أسابيع  الى  يصل  قد  طويالً   وقتاً   الشحنة  فحص  عمليات
  التاجر   على   إضافية  تكاليف  تحمل  وبالتالي   ،براداتإلى    تحتاج  التي   القصيرة  الصالحية 

  الوقت   في  البضائع  بتسليم  االلتزام  على  القدرة  وعدم   الطويل،  والتخزين  االنتظار  نتيجة
 المحدد. 

 باتفاقية  المعروف  االقتصادية  العالقات  توكولو بر   بتطبيق  االحتالل  حكومة   التزام  عدم -
  أقرانهم  مع  بالمثل  ومنتجاتهم  الفلسطينيين  والمستوردين  المصدرين  معاملة  مبدأ  بشأن  باريس

 الفلسطينيين  الجمارك   موظفي  طرد   إلى  واللجوء   ضدهم،   التمييز  ومواصلة  اإلسرائيليين،
  شركات   استخدام  على   هموإجبار   ،2002  العام  المعابر  في  مكاتبهم  من  التخليص  ووكالء

 اإلسرائيلية. التخليص

  اإلقليمية   الطرق   شبكة  على   تطوير  أي  بإجراء  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة   السماح  عدم  -
  والقرى   البلدات  إلى  منها  والخروج  الدخول   طرق   وأ  الكبرى،  الفلسطينية  المدن   بين  الرابطة

 االحتالل  حكومة  على  حكراً   تطويرها  ظل  حيث  ،الشبكة  لهذه  الصيانة  أعمال  أو  لها،  المجاورة
  الطرق   على  بسخاء  تنفق  بينما  الدولي،   القانون   وفق  اللتزاماتها  التنكر  على  أدمنت  التي

 الشرعية.  غير لمستعمراتها  المخصصة  اإلقليمية
 

 النقل  قطاع تواجه  التي والمعيقات التحديات همأ  .ثانياً 
  تطوره  من  تحد  ومعيقات  تحديات  ،خاص  بوجه  البضائع  ونقل  عام،  بوجه  ،النقل  قطاع  يواجه
  خدمات   من  والمستقبلية  الحالية  الحتياجاتل  االستجابة  على   قدرته   من  وتضعف  ،ونوعياً   كمياً 
 العام  نسمةمليون    9.5و  ،2030  العام  ماليين  7و  ،2020  العام  نسمةمليون    5.5  لنحو  النقل

  الجودة   عالية  البضائع  نقل  لخدمات   المتنامية  االحتياجات  تلبيةل  بالنسبة  األمر  وكذلك    0520.13
  الوسيطة   السلع  انسياب  وضمان  ،األخرى   االقتصاد  قطاعات  احتياجات  تلبيةل  منتظمةالو   فعالةوال

  خلق  في   والمشاركة  تنافسية،  بتكاليف   للمستهلكين  النهائية  السلع  وانسياب  القيمة،  سالسل  عبر
 االستثمار.  لتشجيع مواتية بيئة

 

 

 
13  https://news.un.org/ar/story/2016/12/267612 
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 رئيسية:  أنواع خمسةفي  البضائع نقل قطاع تواجه  التي العقباتو  التحديات تصنيف ويمكن
 

 وأهمها: ،اإلسرائيلي االحتالل معيقات عن ناجمة سياسية وعوائق تحديات .1
 لتشمل  والركاب  البضائع  نقل  وسائل  لتنويع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مساعي  تعطيل -

  عرفات   ياسر  بمطار  لحق   الذي  الدمار  إصالح  منع  طريق  عن  ،والبحري   الجوي   النقل
  الدولي   فلسطين  مطار  إقامة   على  الموافقة   وعدم  البحري،  غزة  ميناء  إقامة  ومنع  الدولي، 

  قابل  غير اقلندي في القدس مطار أصبح أن بعد أريحا مدينة غرب جنوب البقيعة في
 كمطار. لالستخدام

 سريعة  بطريق  الغربية  والضفة   غزة  قطاع  بين  اإلقليمي  الربط  تطويرب  السماح  عدم -
 البضائع. ولنقل للركاب سريع قطار  وخط  والحافالت، للشاحنات

 شماالً   جنين  من  يمتد  سريع  قطار  بخط  الغربية  الضفة  محافظات  ربطب  السماح  عدم -
 الغربية.  والضفة غزة بين الرابط الخط مع ويتصل ،جنوباً  الخليل حتى

 

 االقتصادي: باريس  ببرتوكول إسرائيل التزام عدم  عن ناجمة وعوائق تحديات .2
 االقتصادي  باريس  توكولو لبر   نزيه  بتطبيق  االحتالل  حكومة  إللزام  فعال   دولي  ضغط  تجنيد

 بـ:  منها يتعلق ماوبخاصة  ،االنتقالية واالتفاقية
 

  بين   عليه  اتفق  ما  وفق   والبضائع  لألفراد   غزة  وقطاع  الضفة   بين  اآلمن  الممر  فتح -
 الطرفين. 

 عبر  النقل  بشأن  باريس  توكولو بر   في  عليها  المتفق  والتخليص  النقل  إجراءات  تطبيق -
 ،سالم  أبو  وكرم  ،رفحوبخاصة    ،غزة  قطاع  ومعابر  محمد،  األمير  وجسر  الكرامة،  جسر

 انسياب  تسهيل  في  مهامهم  لممارسةالفلسطينيين    الجمارك  موظفي  وعودة  والمنطار،
 االتفاق.  وفق الجمارك  وتحصيل والواردات الصادرات

  كمعاملة  بالمثل  وأسدود  حيفاي  ئومينا  اللد   مطار  عبر  والمستوردين  المصدرين   معاملة -
   االتفاق.  عليه  نص  كما  ضدهم  العنصري   التمييز  إجراءات  وإلغاء  اإلسرائيليين،  أقرانهم

  الوصول   من  الفلسطينية  التخليص  شركات  من  وكالئهم  وتمكين  تمكينهم  يشمل  وهذا 
 والقادمة. المغادرة شحناتهم ومعاينة لمتابعة والمطارات الموانئ إلى

 معابر   على   (back-to-back)  والتحميل  التنزيل  نظام  فيها  بما  ،اإلجراءات  جميع  لغاءإ -
  ما   حموالتها  إيصال  من  الفلسطينية  الشاحنات  وتمكين  ،التجارة"  تسهيل  "نقاط  يسمى   ما
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 الشاحنات  معاملة  مقابل   إعاقات  بدون   اإلسرائيلية  والسوق   الفلسطينية  السوق بين  
 بالمثل.  اإلسرائيلية

 حرية  وضمان  ،الفلسطينية  اإلقليمية  الطرق   على  التفتيش  ونقاط  العوائق  كافة  إزالة -
 .البضائع ونقل والسياح الفلسطينيين المواطنين انتقال

 

 الغربية: الضفة   في للنقل التحتية البنية بتطوير الخاصة التحديات .3
  النتقال  المتزايدة  االحتياجات  لتلبية  الطرق   وتوسيع  بصيانة  االحتالل  سلطات  إلزام -

  للسلطة   بعد  االحتالل  سلطة  تسلمها  لم  التي  المناطق  ضمن  البضائع  ونقل  الركاب
 .الوطنية

  الوطني   المخطط  من  األولى   المرحلة   لمشاريع  الالزمة  الدراسات  لعمل  التمويل  توفير -
  ورام   نابلس  بين  السريع  القطار   خط  فيها  بما  الفلسطيني،  والمواصالت  للطرق   الشمولي

 .هللا
 

 النقل،  قطاع  وتنظيم  الطرق   على  للسير  واألنظمة  القوانين  بتحديث  المتعلقة  التحديات  .4
 :وبخاصة

 الغربية  الضفة   في  الفلسطينية  ي ضار األ  في   البضائع  لنقل  ناظم  قانون   وإصدار   عداد إ  -
 غزة. وقطاع

  القيام   من  وتمكينه  الدولية   الممارسات  أفضل  وفق   وتنظيمه  البري   النقل  سطولأ  بناء -
 وتنافسية. عادلة  وتكاليف عالية بجودة والتجارة  االقتصاد خدمة في دورهب

 .المرورية األنظمة وتحديث استكمال -
 ، المركبات  قيادة  في  المتهور  السلوك  ومحاسبة  ،الطرق   على  السالمة  أنظمة  تحديث -

 للسائقين. النقاط نظام واعتماد

 

 والتهريب   الشرعية غير التجارة محاربة .5
  ضعفو   إسرائيل،  من  للبضائع  التهريب  وعمليات  الشرعية  غير  التجارة  وانتشار  تصاعد  وتشمل

 اإلسرائيلية  األجهزة  بعض  من  لهم   تقدم  التي  التسهيالت  بسبب  ومالحقتها  رصدها   على   القدرة
 . والمستعمرات
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 :الثاني الفصل
 البضائع نقل لقطاع والتنظيمي  القانوني اإلطار

 
 

  تنظيم   في  بها  المعمول  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  ومراجعة  عرض  إلى   الفصل   هذا  يهدف
 وتبيان  لبضائع،ا  بنقل  الصلة   ذات  اإلدارية  والنواحي  الفلسطيني،  والتخزين  البضائع  نقل  قطاع
لبعض   أمثلة   عرضإلى    ،أيضاً   ،دفهي  كما    معالجتها.  تتطلب  التي  والنواقص  ضعفال  نقاط

  أن  يمكن بما ،أخرى  دول في للقطاع والتنظيمي القانوني باإلطار يتصل بما المثلىالممارسات 
 الناحيتين. هاتين من فلسطين في القطاع تطوير في يفيد

 

 دولة في بها المعمول لبضائعا بنقل الصلة ذات والتعليمات  واألنظمة القوانين  مراجعة 2-1
 المحتلة فلسطين

 

 2000 لسنة 5 رقم الفلسطيني  المرور قانون  1- 1- 2
 

 به  المعمول  وتعديالته  1929 لسنة  ( 23)  رقم  الطرق   على   النقل  قانون   إلغاء  على  القانون   نص
  في   به  المعمول  المرور  قانون   بشأن   1970  لسنة  (354)  رقم   واألمر  غزة،  محافظات  في

  محافظات   في  به  المعمول  وتعديالته   1958  لسنة  (49)  رقم  القانون   وكذلك  غزة،  محافظات
  محافظات  في   به   المعمول  المرور  قانون   بشأن  1992  لسنة   (1310)  رقم  واألمر  الغربية،   الضفة 
 القانون.   وأحكام يتعارض حكم وكل الغربية،  الضفة

 
  التي   األمور  من   جملة   17/09/2000  بتاريخ  صدر  الذي  الفلسطيني  المرور   قانون   تناول  وقد

  حيث الطرق،  على والنقل المرور على هو  القانون  في التركيز  أن ومع   والمرور. بالنقل تتصل
 والمركبات  للحافالت  مفصالً   باباً   وأفرد   الركاب  بنقل  الخاص   البري   لنقل ى الإ  تطرق   القانون   إن

  نقل   مكاتب  خدمات  وتشغيل ، العامة  المواصالت  وتشغيل  بتسيير  خاصة   مواد  وشمل  ،العمومية
 بهذا  يتصل  مما  يخلو  يكاد  حيث  البضائع،  لنقل  يذكر  اهتماماً   يعط  لم  ،المقابل  في  ،إنهف  الركاب،

 للتلف.  القابلة الغذائية والمواد  الخطرة  المواد نقل تقنينب يتعلق ما في سيما وال ،الموضوع
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 حيث  من  التجارية  بالمركبات  يتصل   ما  خالل  من  فقط  البضائع  نقل  موضوع  القانون   تناول  وقد
  حال   في  فقط  خطرة  مواد  نقل  في  لالستعمال  المعدة  المركبة  تسجيل  تحديد  ذلك  في  )بما  تسجيلها
 بخصوصها   يجوز  ال  وما  ،وترخيصها  الترخيص(،  سلطة  أقرتها  التي  المواصفات  فيها  توافرت

 قياسات  في  تغيير  أي   إحداث  يجوز  ال  أنه   على  القانون   نص  كما    المرور.   قواعد   ناحية  من
  الذي   المقدار   عن  ،محركها  قوة  أو  ، الذاتية  حمولتها  أو  ،به  المسموح  اإلجمالي  وزنها  أو  ،المركبة

 .الترخيص سلطة بموافقة إال المركبة منتج حدده
 

  المركبة  تلك  بأنها  وعرفها  ،التجارية  المركبة  ماهية  تحديد  على  المجال  هذا   في   القانون   اقتصر   وقد
 أو  المركبة  صاحب  بأعمال  يتعلق   فيما   لنقلها  أو  ،أجرة  لقاء  البضائع  نقل  في  لالستعمال  المعدة

  معدة   مركبة  أية  تسجل  ال  أنه  وبين    التجارية.  المركبات   وترخيص  تسجيل  تناول  أنه  كما  تجارته،
   الترخيص.  سلطة  أقرتها  التي  المواصفات  فيها  توافرت  إذا  إال  خطرة  مواد  نقل  في  لالستعمال

 أو  به  المسموح  اإلجمالي  وزنها  أو  المركبة  قياسات  في  تغيير  أي  إحداث  يجوز  ال  أنه  نوبي  
 .الترخيص  سلطة  بموافقة  إال  المركبة  منتج  حدده  الذي  المقدار  عن  محركها  قوة  أو  الذاتية  حمولتها

 
 يشمل  بما  خطيرة،  مخالفات  ارتكاب  حال  في  أنه  على   القانون   نص  المرور،  جرائم  وبخصوص

  مواد   ونقل  فأكثر،  %25  بنسبة  المركبة  رخصة  في  به  المسموح  الوزن على    تزيد  حمولة  نقل
  هذه  وتعتبر  للمحكمة،  حضور  مذكرة  مرتكبها  تسليم  يتم  بذلك،  مرخصة  غير  مركبة  في  خطرة

 .للمحاكمة حضور ومذكرة  هامات   الئحة كأنها المذكرة
 

  الالئحة   يصدر   الوزراء  مجلس  أن  إلى  تشير  القانون   من  (123)   مادةال  أن   إلى   التنويه  من  بد  وال
  مجلس   أصدر   قد و     .لتنفيذه  الالزمة  والتعليمات  القرارات  الوزير  ويصدر   القانون،  لهذا  التنفيذية
  الجدير  ومن  .2005 العام أي ،وضعه من سنوات خمس بعد للقانون  التنفيذية الالئحة  الوزراء
  وإصدار  ،البضائع  نقل  مأسسة  نحو  قدماً   المضي  المادة  لهذه  استناداً   باإلمكان  كان   أنه  بالذكر
 . البضائع  نقل  بمأسسة  الخاصة   الوزارية  التعليمات  إصدار   وكذلك  بذلك،   الخاصة  التنفيذية  اللوائح
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 2019  سنة الفلسطيني والمرور النقل قانون  مسودة 2- 1- 2
 

 المراجعة   من  سنوات  بعد  2019  سنة  والمرور  النقل  قانون   مسودة  والمواصالت  النقل  وزارة  أعدت
  إلى   بحاجة  أصبح  قد  هذا  المرور  قانون   أن  ارتأت  حيث  ،2000  لسنة  (5)  رقم  المرور  قانون ل

  والسالمة   والمواصالت  النقل  مجال  في   العالمي  والتطور  والتقدم  يتالءم  لكي  وتعديل  مراجعة
ى  لإ  وصوالً   أخرى،  ناحية  من  والمواصالت  النقل  وزارة  واختصاصات  ومهام  ، ناحية  من  المرورية
 الدولية.  التشريعات مع وليتواءم ،والمواصالت النقل قضايا كافة معالجة

 
  الركاب   نقل  يشمل  حيث  البري،  النقل  تعريف  ضمن  فاعتبرته  البضائع  نقل  المسودة  تناولت  وقد

  هي  الطرق   على النقل إدارة أن المسودة وحددت.  الحديدية السكك أوو/ الطرق   على والبضائع
  الداخلي  النقل أن بينت كما   الطرق. على والبضائع األفراد نقل  بتنظيم الُمختصة العامة اإلدارة

  بأنه  الدولي   والنقل  فلسطين،  دولة   حدود  ضمن  الطرق   على  والركاب  البضائع  بنقل  يتصل  ما  هو
 النقل   فيما  بالعكس،  أو  خارجهاإلى    فلسطين  دولة  داخل  من  الطرق   على   والركاب  البضائع  نقل

  فلسطين دولة   حدود خارج آخرى  لإ  مكان من  الطرق  على  البضائع  نقل هو )الترانزيت( بالعبور
  ال   أنه  على  ونصت  ،البضائع  بنقل  خاصة  جديدة  مادة  المسودة  أفردت  وقد   .بأراضيها  مروراً 
 ترخيص  على  الحصول  بعد  إال  فلسطين  في  البضائع  نقل  أنشطة  من  نشاط   أي  مزاولة  يجوز
 التنفيذية   والالئحة  القانون   هذا  أحكام  تحددها  التي  واإلجراءات  للشروط  ووفقاً   ،الوزارة  من  بذلك

 والتعليمات. 
 

  المعدة   تلك  بأنها  التجارية  المركبة  المسودة  عرفت   فقد   التجارية،  المركبات  بخصوص  أما
  وحددت   المركبة،   صاحب  بأعمال  يتعلق  فيما  لنقلها  أو   ، أجر  لقاء  البضائع  نقل  في  لالستعمال

 ومن    والمقطورة.  الجرار  عرفت  كما  صنعها،  سنة  من  سنة  بعشرين  التجارية  المركبات  هذه  عمر
  ، اإلجمالي  والعرض   ،اإلجمالي  الطول  حيث  من  المركبات،  ألبعاد  العام  اإلطار  وضعت  ثم

 حمولتها،  وزن   إليه  مضافاً   المركبة  وزن   بأنه  اإلجمالي  الوزن   عرفت  فيما  اإلجمالي،  واالرتفاع
  الوقود   من  المركبة  ملحقات  جميع   وزن   إليها  مضافاً   فارغة  وزنها  هو  للمركبة  الفارغ  الوزن   فيما

 اعتمدتها  التي  تلك  هي  للمركبات  اإللزامية  الفنية  المواصفات  أن   حددت  كما    والزيت.  والماء
 الفنية. الشؤون 
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  النقل   مهن  خدمات  لتقديم  مخصصة   منشآت  هي  والمواصالت  النقل  مرافق  أن  بينت  وقد
  واللوائح   واألنظمة  القانون   هذا  ألحكام  وفقاً   المختصة  السلطة  شروط  حسب  للجمهور  والمواصالت

 عنها.  الصادرة
 

  المركبات   بتسجيل  يتصل  ما  الحالي،  بالقانون   مقارنة  ،تفصيالً   أكثر  بشكل  ،المسودة  أوضحت  وقد
  شهادة   على  وحصولها  الفنية  الشؤون   أقرتها  التي  المواصفات  توافر  واشترطت  ،الخطرة  المواد  لنقل
 ذلك.  وآليات شروط الالئحة وُتحدد  الطرق  على النقل من

 
 ألحكام  خالفاً   حمولة  تنقل  المركبة أن وجد  إذا  أنه  المسودة  بينت  ،المركبات  حمولة  وبخصوص

  المخصص   المكان  إلى  التوجه  أو  المخالفة  الحمولة  ترتيب  سائقها  يكلفأن    له  يجوز  ،القانون   هذا
  في   المحدد  الوزن على    يزيد  المركبة  وزن   أن   تبين  وإذا  بذلك،  شهادة  على  والحصول  ،لوزنها

 القانون.  يقررها أخرى  عقوبة  أيةى لإ إضافة  ،الوزن  نفقات المركبة سائق يتحمل ،رخصتها
 

  وأضافت   الحالي،   القانون   عليه  ينص  مما  أكبر  بشكل  العقوبات  عموماً   المسودة  فصلت  ،وأخيراً 
  سياقة   منها  لمخالفات  الحبس  عقوبة  على  نصت  حيث  البضائع،  بنقل  متعلقة  بجرائم  خاصة   مواد  

 األماكن  داخل  نفطية  مواد   أو  زيوت  أو  االشتعال  أو  لالنفجار  قابلة   أو  خطرة  مواد   تحمل  مركبة
  داخل   تركها  أو  ،بذلك  تصريح  على  الحصول  دون   بدخولها  المسموح  غير  المناطق  أو  ،المأهولة

 تسربها.  أو انسكابها عدم  تضمن  التي الالزمة االحتياطات اتخاذ ودون  ،منها أي
 

  حمولة   من  جزء  أو   كل  طرح  عند   والغرامة  الحبس  المرور  جرائم  بعقوبة  أخرى   مادة  نصت  كما
 ويتحمل  ،الطريق على  أخرى  مواد  أي  أو ،السائلة  والمواد  والنفايات  واألتربة  كالحجارة  المركبات
  على   الحصول  دون   الخطـرة  المــواد   نقــل  مركبات  سياقة  وكذلك  المواد،   هذه  إزالة   كلفة  المسبب

  أبعاد   وزيادة  لذلك،  ترخيص  دون   المركبات  في  الغاز  أسطوانات  وتوزيع  بذلك،  الخاص   التصريح
 تثبيت   وعدم  الخصوص،  بهذا  الصادرة  والتعليمات  لألنظمة  خالفاً   المركبة  في  الحمولة  صندوق 

  وسياقة   الشحن،  مركبات  على  الغاية  لهذه  المخصصة  األقفال  أو  الجنازير  بواسطة  الحاويات
  على   تزيد  بمدة  ، متواصل  بشكل  كغم  6000على    اإلجمالي  وزنها  يزيد  التي   التجارية  المركبات
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  أي   أو  الدخان  تنفث   مركبة  وسياقة  الغاية،  لهذه  الصادرة  والتعليمات  األنظمة  في  المقرر  الحد
 مركبة وسياقة الغاية، لهذه الصادرة التعليمات في محدد هو ما  تتجاوز بنسب أخرى  ملوثة مواد

  استخدام   أو  توافر  دون   للشحن  معدة  غير  مقطورة  وسحب  حمولتها،  تغطية  إحكام  دون   الشحن
 نقل  تصاريـــح  لشروط  السائق  ومخالفــة  فسفورية،  عاكسات  أو  اإلضافية  الخلفية  القياس  أنوار

 الكبيرة. األحجام ذات الحموالت
 

 أو   مقطورة  مع  مركبة  سياقة  حال   في  بالغرامة  المرور  جرائم  عقوبة  على   أخرى   مادة  نصت  كما
مستندة برخصة    أو  مقطورة  معمركبة    وسياقة   ذلك،  له  تجيز  قيادته  رخصة   تكون   أن  دون مستندة،  

 وثيقة  المستندة  أو  للمقطورة  يكون   أن  دون مستندة    أو  مقطورة  مع مركبة    وسياقة  ،منتهية  مركبة
  مركبات   ودخول  المقطورة،  عن  الناتجة  الثالث  للفريق  والمادية  الجسمانية  األضرار  تغطي  تأمين

  دون   الممنوعة   واألماكن  األوقات  في  طناً   عشر  اثنيعلى    اإلجمالي  وزنها  يزيد  التـي  الشحن
 المقطورة  أو  المركبة  ترك  أو  وسياقة  التصريح،  لشروط  مخالف  بشكل  أو  ،تصريح  على  الحصول

  لبروز   مميزة  إشارات  وضع   وعدم  عليها،  تدل   تحذيرية  أنوار   أو  عاكســـات  وضع   دون   المستندة  أو
 وجر المقطورات، مؤخرة على المركبة لوحة تركيب وعدم للتعليمات، وفقاً  المركبات في  الحمولة

 هو  لما  خالفاً   بحمولتها  المركبة  ارتفاع  وزيادة  )الهوك(،  السحب  عامود  استخدام  دون   المركبات
 الالئحة.  في محدد هو لما  خالفاً  المركبة عرض  عن الحمولة  وبروز الالئحة، في محدد

 
 كان  حال  في  أقل،  بمبالغ  ولكن  ،بالغرامة  المرور  جرائم  عقوبة  علىمادتان أخريان    نصت  وكذلك
  اإلجمالي   وزنها  يزيد  شحن   مركبة  وسياقة  وللتعليمات،  لألنظمة  خالفاً   الشحن   مركبة  حمولة  ارتفاع

  ووقوف  بها،  المسموح  غير  واألماكن  األوقات  في  المركبة  واستخدام  برخصتها،  المقرر  الحد  على
  المخصصة  األماكن  غير  في  البلديات   حدود   داخل   الرئيسية  الطرق   على  والمستندات  المقطورات

 لها.
 
 الوزراء مجلس عن  الصادرة المرور  لقانون  التنفيذية الالئحة 3- 1- 2
 

  لقانون   وشاملة  مفصلة  وكانت  ،2005  العام  (393)  رقم  المرور  لقانون   التنفيذية  الئحةال  صدرت
 المركبات   بتسجيل  يتصل   ما  منها  مادة،   361  شملت  قد   التنفيذية  الالئحة   هذه  وكانت    المرور. 



28 

  ذلك   في   بما  ،المركبات  فحص  وإجراءات   خطرة،  مواد   تحمل  التي   تلك   ذلك  في   بما  ،التجارية
  والمستندة،   والمقطورة  القاطرة  وتجهيزات،  التجارية  المركبات  وأبعاد   وأوزان   السالمة،  عناصر
  السرعات   فيها  بما  المركبات،  تشغيل  وظروف   التجارية،  ذلك  في  بما  المركبات،  في   األمان   وعوامل

  التجارية   المركبات  ذلك   في  بما  المركبات،  وإيقاف  التجارية،  المركبات  ذلك  ويشمل  بها،  المسموح
  الخطرة،  المواد   بنقل  السماح  وكيفية  التجارية،  المركبات  وحمولة  خطرة،  مواد   تحمل  التي  وتلك

 المرور. مخالفات  إلى  إضافة 
 

  مخصصاً   التعديل  هذا  وكان  ،2010  العام  المرور  لقانون   التنفيذية  لالئحة  تعديل  صدر  ،ذلك  وبعد
  لسنة   (9)  رقم  قرارال  الوزراء  مجلس   صدرأ  وأخيراً     .بالمخالفات  الصلة  ذي  النقاط  نظام  بتحديد
  بالمخالفات الصلة  ذات العقوبات ، مفصل بشكل ،تناولت التي  التنفيذية، الالئحة  بتعديل 2017

  بالمركبات   المتعلقة  تلك  ذلك  في   بما  المخالفات،  بهذه  الصلة   ذي  النقاط  وبنظام  ،المرورية
 التجارية.

 
 للبضائع   الطرقي البري  النقل نظام 4- 1- 2
 

  ، 2012  العام  والمواصالت  النقل  وزارة  قبل  من  للبضائع  الطرقي  البري   النقل  نظام  مسودة  إعداد  تم
 تمهيداً   ،بشأنه  المالحظات  لتقديم  2013  العام  الوزراء  مجلس  أعضاء  علىتعميمه    تم  فيما

 مجلس  قبل  من  يقر  لم  حيث  النور،  ير    لم  المذكور  النظام  أن  إال   إلقراره،  اإلجراءات  الستكمال
 الوزراء. 

 
  الفنية  والمواصفات  الشروط  وضع   دور  المرور  لمراقب  العامة  اإلدارة  المقترح  النظام  ويعطي
  آليات  حدد   قد   المقترح  النظام  وكان    .هاشؤون  جميع  ومراقبة  وتسيير  وتنظيم  البضائع   نقل  لوسائل

 مسؤوليات  وحدد  ،الشحن  إجراءات  شمل  كما  البضائع،  نقل  وأنشطة  أعمال  ممارسة  تراخيص  منح
  خالل   من   البضائع  نقل  أنشطة  جميع  على  تسري   أحكامه   أن  كما    والمستلم.  والمرسل   الناقل

  العائد   الطرق   على  بالنقل  يتصل  ما  على  تسري   أن  دون   والشحن،  النقل  وكاالت   أو  الشركات
 للفرد. 
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 الطرق  على البضائع نقل بشأن والمواصالت النقل وزارة قرار 5- 1- 2
 

  للبضائع،  الطرقي  البري   النقل  بشأن  2014  العام  وزارياً   قراراً   والمواصالت   النقل  وزارة  أصدرت
  العام   أعدت  الطرق   على  البضائع  نقل  بشأنآخر    قرار  مسودة  هناك   فيما  ،حالياً   يطبق  ال  أنه  إال

  إذ  ، 2014 العام الصادر  القرارو   المسودة بين كبيراً  ليس اختالف وهناك   .بعد تقر لم و  ،2018
  ، إضافية  فنية  شروطاً   شملتو   أكبر،   بشكل  األمور  بعض  2018  العام  المعدة  القرار  مسودة  فصلت

 وسائل  ترخيص  وتجديد  ،البضائع  لنقل  المرخصة   النقل   وسائل  بمواصفات  يتصل  ما  ذلك   في  بما
  وسائل   وضع  ببقاء  سمحت  وكذلك  للتلف،  القابلة   الغذائية   المواد  نقل   ووسائل  ،الخطرة  البضائع  نقل
  أجر   مقابل  البضائع  بنقل  لتعمل  أشخاص   بأسماء  ومرخصة   مسجلة  معينة  أنواع  من   البضائع  نقل

 شركة  لدى  وتسجيلها/انتسابها  وضعها  تصويب  يتم  أن  على  القرار،  هذا  إصدار  قبل  وضعها  على
 القرار. هذا صدور تاريخ من سنتين خالل مرخصة نقل

 

  النقل   وزارة  أن   ،الطرق   على  البضائع   نقل  بشأن  2018  العام  المعدة  الوزاري   القرار  مسودة  وبينت
 البضائع:  بنقل يتصل فيما التالية بالمهام تقوم ،المرور مراقب خالل  من ،والمواصالت

 

  لهذه  الموضوعة  الخطط  وفق  تنفيذها  على  واإلشراف  ،البضائع  لنقل  العامة  السياسة  وضع -
 الغاية.

  والمواد   الخطرة  البضائع  نقل  فيه  بما  ،وخدماته  الطرق   على  البضائع  نقل  قطاع  تنظيم -
 للتلف.  القابلة  الغذائية

 عملها. ومراقبة البضائع نقل لشركات التراخيص منح -

 البضائع. بنقل المتعلقة الدولية والمعاهدات االتفاقيات  إلى االنضمام على  العمل -

  وكذلك   ،األخرى   والدول  فلسطين  دولة   بين  المبرمة  الثنائية  النقل  اتفاقيات  تطبيق  متابعة -
 فلسطين.  دولة  إليها المنضمة الدولية  والمعاهدات االتفاقيات

 الطرق.   على البضائع لنقل معلومات بنك إنشاء -
 

 أبرزها: شروط ضمن أنواعها بمختلف البضائع نقل شركات وترخيص  تسجيل يتم أنه بين كما
 االقتصاد   وزارة  في  الشركات  مراقب  لدى  ومسجلة  اعتبارية  شخصية   ذات  الشركة   تكون   أن -

 الطرق.   على البضائع نقل غاياتها وإحدى ،الوطني
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  أن  مثل:  ؛محددة  متطلبات  استيفاء  بعد  المرور  مراقب  من  الترخيص  على  الشركة  حصول -
 الشاحنات  عدد  مع  يتناسب  بما  المرور،  مراقب  الشركة  عليها  المقام  األرض  مساحة  يحدد

  المدخل  تأمين  مع  ،2م  1000  عن   الوقوف  مساحة  تقل  ال  أن   على   والمسجلة،  العاملة
  تحتوي   وأن  المحلية،  الهيئات  وقانون   ،للمرور   األعلى   المجلس  متطلبات  حسب  والمخرج
  موافقة   على  الشركة  وحصول  ، 2م  100  عن  تقل  ال  بمساحة  إداري   مبنى  على  الشركة
 خارج  يكون أن    يجب  الذي  الموقع،  على  األخرى   االختصاص  وجهات  المحلية  الهيئات

  إدارة  موافقة  على   الشركة  حصول  بعد  العامة  السالمة  شروط  وتوفير  السكانية،  التجمعات
 . وتفريغها  البضاعة  تحميل  ألغراض  الالزم  العتاد  وتوفير  الشروط،   هذه  على  المدني  الدفاع

  الوزن   الشركة،   باسم  األقل  على  نقل  وسائل  خمس  تسجيل  يتم  أن   الترخيص  إصدار   اشتراط -
  ( 12000)  عن  إلحداها  اإلجمالي   الوزن   يقل  ال  وأن  ،كغم  ( 4600)  فوق   منها  لكل  اإلجمالي

 . األولي  التسجيل  عند  اإلنتاج  سنة   عدا  ما  سنوات  (10)على    الوسيلة   عمر  يزيد  ال  وأن   ،كغم
 

  على   حاصلة  بضائع  نقل  شركة  لكل  يحق  وأنه  ،البضائع  نقل  شركة  واجبات  القرار  بين  كما
 تشغيل  لها  ويحق  العام،  المرور  مراقب  بموافقة  الوطن  محافظات  في  لها  فروع  فتح  الترخيص

  المنصوص   بااللتزامات  تفي  أن  بشرط  ،المرخص  الفرع  أو  ،الرئيسي  المركز  من  النقل  وسائل
 عليها.

 

 لنقل  المرخصة  النقل  وسائل  مواصفات  تكون   أن  منها  ،إضافية  فنية  شروطاً   القرار  مسودة  شملتو 
  ترخيص   تجديد  يتم  ال   أنه  بينت  كما  فلسطين،   في   بها  المعمول  الفنية  للمواصفات  مطابقة  البضائع

  المدني   الدفاع  من  المعتمدة  الفنية  الشهادات  إحضار  بعد  إال  ،السنوي   الخطرة  البضائع  نقل  وسائل
 جدار  سمك  األدنى،  االختبار  ضغط  مثل:  فنية  )مواصفات  البترول   وهيئة  العامة(،  )السالمة
  الصنع   مواد  ،لءالم  درجة  الضغط،  تخفيف  ترتيبات  القاع،  فتحات  تفاصيل  األدنى،   الصهريج

  تجديد   يتم  ال  أنه  وكذلك  والمواصالت،  النقل  وزارة  تحددها  أخرى   جهة  وأي  المناسبة(،  غير
  المعتمدة   الفنية  الشهادات  إحضار  بعد  إال  السنوي   للتلف   القابلة   الغذائية   المواد  نقل  وسائل  ترخيص

 والمواصالت  النقل  وزارة  قبل  من  معتمدة  فنية  فحص  ومراكز  العامة(،  )السالمة   المدني   الدفاع  من
  جهة  وأي وغيرها( األجهزة، هذه مراقبة ضمان  المنقولة، للمواد ومالءمتها التبريد أجهزة )فحص

  وسائل   سائقي  على   يتوجب  أنه ، أيضاً   ،المسودة  بينتو     والمواصالت. النقل  وزارة  تحددها   أخرى 
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  العامة   واألحكام  التوعية،  في  متخصصة  تدريبية  دورات  على  الحصول  الخطرة  البضائع  نقل
  في  تتخذ  التي  والتدابير  الخطرة،  البضائع  وبنود  رتب  ووصف  الخطرة،  البضائع  نقل  لشروط
 األمان. معايير وعلى ،الطوارئ  حاالت

 

  نوع   من  نقل  وسيلة  وترخيص  تسجيل  يجوز  ال  أنه   القرار  مسودة  بينت  العامة،  األحكام  وضمن
N3  شركة   باسم  إال  أجر  مقابل  البضائع  بنقل  وتعمل  كغم(  12000على   اإلجمالي  وزنها  )يزيد  
  بعدم   البضائع  نقل  وسائل  مالكو  يتعهد  أنه   بينت  كما    األصول.  حسب  مرخصة   بضائع  نقل

  السادسة   الساعة   من   المدينة  داخل   كغم  6000على    اإلجمالي  وزنها  يزيد  التي  النقل  وسيلة  تسيير
  النقل   وسائل   مالكي  لألشخاص  يجوز   ال  أنه   إلى   توأشار     مساًء.  السادسة  الساعة   ولغاية  صباحاً 

 الوسائل  هذه  تسيير  كغم(  12000  عن  ويقل  ،كغم  3500على    اإلجمالي  وزنها  )يزيد  N2  نوع  من
  نقل   شركة   على  فإنه   ،وكذلك    لشركة.   منتسبة  تكن  لم   ما  ،بها  المسجلة   المحافظة   حدود  خارج

  على  أن  كما  لها،  المعتمدة  الساحة  في  لديها  العاملة  النقل  وسائل  جميع  بمبيت  التعهد  البضائع
  المقررة   واألبعاد  واألوزان  بالحموالت  الخاصة  بالمواصفات  التقيد  البضائع  نقل  وسائل  مالكي

 العامة.  الطرق   شبكة على للسير النقل لوسائل بها والمسموح
 

  حال   في  عقوبات  اتخاذ  المرور  لمراقب  أن   القرار  مسودة  بينت  العقوبات،  بند  وضمن  ،وأخيراً 
 تعليق  إلى  تصل  التي  المخالفة  وجسامة  يتالءم  بما  النظام  هذا  ألحكام  البضائع  نقل  شركة  مخالفة

 رخصتها. إلغاء أو ،الشركة ترخيص
 
 البضائع  نقل قطاع بإدارة الصلة ذات التنظيمية النواحي  مراجعة 2-2
 

 صالحيات إطار في ويقع المرور، لمراقب العامة اإلدارة والمواصالت النقل وزارة هيكلية تشمل
  دائرة   هناك  تكون   أن  المفترض  ومن    البضائع.  ونقل  الركاب  بنقل  يتصل  ما  العامة  اإلدارة  هذه

 مدير   عليها  مسكن  المرور  لمراقب  العامة  اإلدارة  تحت  ندرجت  البضائع  نقل  بإدارة  ةخاص
 أي   يوجد وال القطاع، هذا إلدارة مفرغ شخص أي هناك يوجد ال الواقع،  في أنه  إال  .وموظفون 

  مناصب   لديهم  موظفين  تكليف  أحياناً   ويتم    البضائع.  نقل  يتابعون   اإلدارة  هذه  ضمن  موظفين
 البضائع. بنقل صلة  ذات قضايا بمتابعة الوزارة في المعتمدة الهيكلية وفق محددة
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  البضائع،  نقل  قطاع  ومتابعة  تنظيم  بمهمة  الخاصة  واألعمال   المسؤوليات  لحجم   ونظراً   أنه  كما
  ، رالمرو  لمراقب العامة  لإلدارة تابعة دائرة بإنشاء حتى النظر  إعادة  الضروري  من  يكون  قد فإنه

  صالحيات  ،عندئذ  ،تكون   فيما  البضائع،  بنقل  مختصة  عامة  إدارة   إنشاء  خيار  دراسة  يتوجب  إذ
 الركاب. بنقل يتصل ما تتناول المرور لمراقب العامة اإلدارة

 
 نقل  تنظيم  كهيئة  البضائع،  بنقلتعنى    هيئة  أو  جسم  أو  لجنة  وجدت  ال  الوطني،  المستوى   وعلى

 بشكل  القطاع  هذا   بإدارة  تعنى  التي  المثال،  سبيل  على  ،البري   النقل   تنظيم  هيئة  أو   ،البضائع
  هذا   وإدارة  لتنظيم  البري   النقل  تنظيم   هيئة  أنشئت  ،كاألردن  ،أخرى   دول   فيإنه    حيث  متكامل،

 من   المدعوم  يوروميد  شروعم  عن  2020  العام  صدرت  دراسة  كانت   ،ولكن    الحيوي.  القطاع
 ممثلي   ومن  ،العامة  ؤسساتموال  الوزارات  من  جنةل  تشكيل  اقترحت  قد  14، األوروبي  االتحاد  قبل

  ذلك   في  بما  ،للتلف   القابلة  يةائالغذ   والمواد  الخطرة  البضائع  نقل  موضوع  ةتابعلم  الخاص  القطاع
 اللجنة  هذه  اعتبار  يمكن  حيث  ،البضائع  لهذه  البري   بالنقل  الخاصة  التنفيذية  الالئحة  صياغة

 البضائع. نقل بمتابعة مختصة وطنية لجنة إنشاء نحو أولى مرحلة
 

  وأعدها   ،2018  العام   صدرت  التي  ،فلسطين  في  البضائع  نقل  لقطاع  التشخيصية  الدراسة  وكانت
 15األوروبي،   االتحاد  من  المقدمة  المشاريع  بمتابعة  والمواصالت  النقل  وزارة  في   المكلف  الفريق
  أجل   من  للتلف  القابلة  الغذائية  والمواد  الخطرة  المواد  نقل  قطاع  واقع  تشخيصى  ل إ  هدفت  والتي
 مع  يتالءم  وبما  ،االحتياجات  لتلبية  به  والنهوض  لتطويره  والمالئمة  المناسبة  التعليمات  وضع

 يفترض  التي  الدائرة  تقوم  بأن  أوصت  قد  القطاع،  هذا  تنظيم  على   ويساعد  ،الفلسطيني  الوضع
  البضائع   لنقل  تنفيذية  خطة   بوضع  ،الوزارة  في  الخطرة  والمواد   البضائع  نقل  عن   مسؤولة  تكون   أن

  العام   القطاعين   من  الشأن ذوي    الشركاء  كافة  مع  بالتنسيق  ،للتلف  القابلة   الغذائية   والمواد   الخطرة
 للمتابعة  عمل  آلية  ببلورة  ،للمرور  األعلى  المجلس  يقوم  بأن  الدراسة  أوصت  كما    .والخاص

إلى    الوصول  بهدف  ،للتلف  القابلة   الغذائية  والمواد   الخطرة  البضائع  نقل  سالمة   على  واإلشراف

 
14  Draft-Working Document No 1, Organizational framework to promote necessary regulatory 

reforms, Activity 1B.3.2: National Strategies for improving land transport and support authorities 

build capacities – Support Palestine reform its road transport sector, EuroMed Transport Support 
Project, funded by the Eurpoeran Union, March 2020. 

 . 2018وزارة النقل والمواصالت، دراسة تشخيصية لقطاع نقل البضائع في فلسطين،    15
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  خالل   )من  الداخلية   وزارة  مشاركةب  ذلك  يتم  أن على    التأكيد  مع  الدولية،  والمواصفات  المعايير
  العامة   الهيئة  خالل   )من   المالية  ووزارة  الجمركية(،  الضابطة و   المدني،  الدفاعو   المرور،  شرطة

  الحوادث،  مصابي  تعويض  وصندوق   الوطني،   االقتصاد  ووزارة  الفلسطينية(،  والجمارك  للبترول
 الفلسطينيين. الشاحنين ومجلس

 

 والتنظيمي القانوني اإلطار مجال في باالهتمام الجديرة والممارسات التجارب بعض 2-3
 البضائع  نقل لقطاع

 

 األردنية  التجربة 1- 3- 2
 

 هناك  أن  كما  البضائع،  نقل  لقطاع  خدمة  األردن  في  تطويرها  تم  مناسبة  وأنظمة  قوانين  هناك
  النقل قطاعا    ذلك  في  بما  كافة،  البري   النقل  أنماط  تخدم  لكي  أنشئت  التي  البري   النقل  تنظيم  هيئة
  ، عليها  والرقابة  وخدماته  البري   النقل  تنظيمإلى    الهيئة  وتهدف    البضائع.   ونقل  ،للركاب  العام

  واالجتماعية   االقتصادية  التنمية  أهداف  مع   يتفق  بما  ،البري   النقل  قطاع  في  االستثمار  وتشجيع
 األردن.  في

 

 األردن  في الطرق  على البضائع نقل قانون 
 

 بعض  تعديل  تضمن   الذي  ،2012  الطرق   على  البضائع  نقل  لقانون   المعدل  القانون   إصدار  تم
  تضمن   وقد    .2006  لسنة  (21)  رقم  الطرق   على  البضائع  لنقل  األصلي  القانون   من  المواد

  ، األردن  في  الشحن  ووسطاء  الناقلين  تصنيف  لعمليات  تشريعي  إطار   وجود  المعدل  الجديد  القانون 
 تحقيق   بهدف  وذلك  ،أعمالها  وتنظيم  النقل  مرافق  خدمات  بتنظيم  المتعلقة  األحكام  إصدار  وكذلك
  همة مال  القضايا  بعض  يعالج  السابق  القانون   يكن  لم   حيث  ،كافة  األطراف  حقوق   وضمان   العدالة

  مرافق   خدمات  وترخيص  ،الناقل  مسؤولية  حيث  من  المعدل  القانون   في  معالجتها  تمت  التي
 الشحن.  ووسطاء الناقلين وتصنيف ،النقل

 

 المساندة الخدمات  لتشمل النقل مرافق لخدمات معدل تعريف أبرزها  أموراً  التعديالت  شملت وقد
 وتخزين   لتجميع  اعتمادها  يتم  التي   المواقع  خدمات  ذلك  في  بما  الطرق،   على  البضائع  نقل  لمرافق
 المرافق.  بتلك  تتعلق  أخرى   خدمات  وأي  ،والتفريغ  التحميل  ومراكز  البرية  والموانئ  البضائع  وتجزئة
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  والطرود   المراسالت  نقل  استثنى  قد  2006  لسنة  الطرق   على  البضائع  لنقل  األصلي   القانون   وكان
 أي  مزاولة  جواز   عدم  حدد   قد  وكان    القانون.  أحكام   من  )الترانزيت(  بالعبور  والنقل  البريدية،
  إال   فيها،  الشحن   وسطاء  خدمات  أو   الطرق،   على   البضائع  نقل  أعمال   معنوي   أو  طبيعي  شخص

  والشاحن   الناقل   من  كل  مسؤولية  حدود  وبين    النقل.  وزارة  من  بذلك  رخصة   على   الحصول  بعد
  ،الطرق   على  البضائع  نقل  أعمال  يزاول  من  لكل  العقوبات  القانون   حدد  كما  النقل،  عقد  تنفيذ  عن
 ترخيص. دون  فيها الشحن وسطاء خدمات أو
 

 لطبيعة  المالئمة  الشحن  بسيارات  البضائع  بنقل  الناقل  تلزم  مواد  على  األصلي  القانون   ملتشاو 
 يسمح  ال  أنه   وبين    .النافذة  التشريعات   بموجب  تحدد  التي  والمواصفات  للشروط  وفقاً   البضائع

 ،النقل  عملية  تقتضيها  التي  كافة  البيانات  تشمل  نقل  وثيقة  بموجب  إال  الدولي  أو  الداخلي  بالنقل
  البضائع  بإعداد  يقوم  الشاحن  أن   القانون   أوضح  كما    .الجمركية  السلطات  إجراءات  تتطلبها  أو

  األشخاص  حماية  يضمن  وبما  ،لحفظها  مناسبة  بطريقة  حزمها  أو  تعبئتها   أو  بتغليفها  للنقل
 منها  بأي     يلحق  قد  ضرر  أي  من  معها  تنقل  التي  األخرى   والبضائع  الشحن  وسيارة  والمعدات

 .المسؤولية طائلة تحت
 

 وثيقة  في  والمحدد  عليه  المتفق  البضائع  نقل  سير  خط  يسلك  أن   الناقل   على   أن  القانون   وبين
 معتاد  سير  خط  أقصر   يسلك  أن   الناقل  على  وجب  ،محدد  سير  خط  على  يتفق  لم  فاذا   ،النقل
 معتاد  سير  خط  بأقصر  يلتزم  ال   أن  أو  عليه  المتفق  السير  خط  يغير  أن  للناقل  يجوز  فيما    .للنقل

 .ذلك تقتضي قاهرة  قوة نشأت إذا
 

 تبين  عالمات  يضع  أن  الشاحن  على  أن  القانون   أوضح  الخطرة،  البضائع  نقل  وبخصوص
  يصرح وأن    العالقة،  ذات  الدولية  واالتفاقيات  النافذة  التشريعات  أحكام  وفق  وخطورتها  ماهيتها

  يكون   ذلك  وبخالف  اتخاذها،  الواجب  وباالحتياطات  الخطرة  بطبيعتها  له  تسليمها  عند  للناقل
  غير   أو  مباشرة  بصورة  سواء  ؛ ذلك  عن   الناجمة  والخسائر  األضرار  جميع  عن   مسؤوالً   الشاحن 
 .البضائع بخطورة علمه  مع الالزمة اإلجراءات يتخذ  لم  الناقلأن  ثبت إذا إال ،مباشرة
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 2011 لسنة األردني البري  النقل تنظيم هيئة قانون 
 

  استناداً   الركاب  بنقل  فقط  تعني  التي ،2001  العام   للركاب  العام  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  أنشئت
 العام   البري   النقل  تنظيم  هيئة  قانون   صدور  عند  ولكن    للركاب.  العام  النقل  قانون   أحكامى  لإ

  بما  ،كافة  األردن  في  البري   النقل  أنماط  لتشمل  الهيئة  وصالحيات  نشاطات  توسعت  فقد  ،2011
 تنظيم  هيئة  محل  القانون   هذا  بموجب  البري   النقل  تنظيم  هيئة  بذلك   لتحل  البضائع،   نقل  ذلك   في

 وتشجيع   ،عليها  والرقابة  وخدماته  البري   النقل  تنظيمإلى    الهيئة  وتهدف   للركاب.  العام  النقل  قطاع
 ومن   .واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أهداف  مع  يتفق   بما  ، البري   النقل  قطاع   في  االستثمار

 ،االقتصادي  النمو  وتحفيز  ،واالستثمار  األعمال  بيئة  تحفيز  ،للهيئة  االستراتيجية  األهداف   ضمن
 المقدمة  الخدمات  ونوعية  مستوى   وتحسين  الكبرى،  التحتية  البنية   بمشروعات  قدماً   والمضي

 .للمواطنين
 

 وتعليمات  األردن  في  الوزراء  مجلس  عن  صدرت  أنظمة  هناك  أن  إلى  التنويه  من  بد  ال  ،وأخيراً 
 البضائع. نقل تنظيمب خاصة كلها النقل وزارة عن  صدرت

 
 السعودية  التجربة 2- 3- 2
 

 تشمل   التي  مؤخرا،  البضائع  بنقل  الخاصة  واألنظمة  اللوائح  من  عدد  إصدار   تم  السعودية،  في
  على   والحفاظ  ،الطرق   على  السالمة   مستوى   ورفع  التشغيلية،  الكفاءة  ورفع  القطاع،  تنظيم  بنود

  عملية   أطراف  بين  العالقة   ولتنظيم  أفضل،   خدمات  لتقديم  القطاع  تنافسية  مستوى   وتعزيز  ،البيئة
 . كافة النقل

 

 السعودية  في البرية الطرق  على  البضائع نقل الئحة وأنظمة لوائح
 

 بنقل  صلة  ذات  بنوداً   وتشمل    .2018  العام  بها   العمل  وبدأ  ،واألنظمة  اللوائح  هذه  إصدار  تم
 واألنظمة  اللوائح  تضمنت  كما  .البرية  الطرق   على  الشاحنات  وتأجير  الشحن   ووسطاء  البضائع

 فيما  السائقين،  عمل  وشروط  الشاحنات  ومواصفات  البضائع  نقل  عمليات  ومتطلبات  اشتراطات
 .والعقوبات المخالفات قائمة على اشتملت
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 المهنية  الكفاءة  ورفع  بالشاحنات،  البضائع  نقل  قطاع  تنظيم  إلى   واألنظمة  اللوائح  هدفت  وقد
  ، الطرق   على  السالمة   مستوى   ورفع   للشاحنات،  التشغيلية  والكفاءة  التشغيل  ومديري   للسائقين
  العالقة   وتنظيم  الخدمات،  أفضل  لتقديم  القطاع  تنافسية  مستوى   وتعزيز  ،البيئة  على  والحفاظ
  نقل  نشاط  مزاولة  ترخيص  على  الحصول  شروط  وبينت    .كافة  النقل  عملية  أطراف  بين  التعاقدية
  عملهم   يقتصر  الذين  "السعوديون"  األفراد  أو  )الشركات(  للمنشآت  سواء  بالشاحنات،  البضائع

 المنشأة  رغبة  حال   في  أنه  نوهت  كما    .بذلك  ترخيص  على  الحصول  بعد  البضائع  نقل  نشاط  على
  البريدية   الطرود  نقل  مزاولة  الشحن،  وسيط  نشاط  أو  ،البضائع  نقل  نشاط  بمزاولة  لها  المرخص

  الجهة   من  البريدية  الطرود  نقل  ترخيص  على  الحصول  عليها  يجب  فإنه  ذلك،  في   الوساطة   أو
 .المختصة

 

   البضائع.  نقل  نشاط  مزاولة  ترخيص  على  الفرد  أو  المنشأة  لحصول  شروطاً   الالئحة  حددت  وقد
 وفقاً   الترخيص  محل  المدينة  في  مناسب  مركز  تجهيز  الشروط  تشمل  ،المنشأة  يخص  ففيما

  الحد   وتوفير  البضائع(،  نقل  )مراكز  النقل  لمراكز  والفنية  البلدية  واالشتراطات  المرور  لمتطلبات
 البضائع،  نقل  نشاط  لممارسة  الالزمة  القاطرات  و/أو  ،المنفردة  الشحن  مركبات  عدد  من  األدنى
  اً مستخدم  المنشأة  تكون   أن  على  ،التمويلي  باإليجار  أو  مباشر،  بشكل  للمنشأة  مملوكاً   ويكون 

 فقط  واحدة  قاطرة  أو  منفردة  شحن  مركبة  يمتلك  أن  الشروط  فتشمل  ،الفرد  يخص  فيما  أما    .اً فعلي
  رخصة   على  حاصالً   يكون   وأن  المعتمدة،  الربحية  غير  البرامج  أحد  خالل  من  أو  ،مباشر  بشكل
 أو   المنشأة على  تشترط  ،األحوال  كل  وفي    مهني.  سائق  بطاقة  وعلى  ،المناسبة  الفئة  من  قيادة
   .الهيئة  بمنصة  لالرتباط  الهيئة  قبل  من  المؤهلين   اآللي  التتبع  خدمة  مزودي  أحد   مع  االرتباط  الفرد
 الشاحنات. تأجير نشاط ترخيص الالئحة نظمت كما

 
  خطرة   مواد  نقل  سائق  بطاقة  على   حاصالً   يكون   أن   السائق  في  يشترط  أنه   الالئحة  حددت  وقد
 اختبار  أو  المهنية  الكفاءة  اختبار  اجتياز  يتطلب  وهذا  المفعول،  سارية  الخطرة  المواد  نقل  حالة   في

 -أدنى  بحد-  يشتمل  فإنه  التدريب،  وبخصوص    .الحال  حسب  الخطرة  المواد  نقل  في  الكفاءة
  وأبعاد   بأوزان  المتعلقة  والمواصفات  والقواعد   للتشغيل،  التقنية  والجوانب  الفنية  المعايير  على

  والتدابير   االستثنائية،  الحموالت  نقل   حالة  في  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  النظامية،  النقل  مركبات
  وخطط   الهواء،   تلوث  ومكافحة  الوقود،   استهالك  وترشيد  الضوضاء،  من  للحد   اتخاذها  يجب  التي



37 

  في   بما  العامة،  السالمة  متطلباتى  لإ  إضافة   بها،  الخاصة  والمعدات  للشاحنة  الدورية  الصيانة
 فيما    .المدن  لدخول   المنع  وفترات  الطريق،  وآداب  السير  لقواعد  واالمتثال  اآلمنة،  القيادة  ذلك

  ومعدات  البضاعة  بمناولة  يتصل  فيما  ،البري   النقل  عمليات  على  ،أيضاً   ،التدريب  الالئحة  تتطلب
  العامة   والمبادئ  الشاحنات،  على   وتصفيفها  الحموالت  توزيع  وعمليات  والتفريغ،  التحميل

  ومتطلبات   للتلف،  القابلة  المواد  شحنات   نقل  ومتطلبات  والنفايات،  الخطرة  البضائع  نقل  لمتطلبات
 .والحاويات والمعدات السيارات ونقل المبرد،  والنقل  الحية، الحيوانات نقل

 
 المرسل،  وواجبات  ومسؤوليات  ،اإليجار  أو  النقل  بعقد  خاصة  فصوالً   الالئحة  أفردت  وقد

  أجور   بخصوص  وكذلك   الشحن،  وسيط  وواجبات  ومسؤوليات  إليه،  المرسل  وواجبات  ومسؤوليات
 البضاعة.  وفقدان  النقل،

 
 التركية  التجربة 3- 3- 2
 

 فيما   راسخ،  حر  سوق   اقتصاد  لها  ،الثمانينيات  منذ  رئيسي  عالمي  تجاري   كشريك  تركيا  برزت
  من   االقتصاد   إدارة  تمت  وقد   .العالم  في  األسرع  بين  من  بوتيرة  تسير  االقتصادية  التنمية  عملية
 دوراً   األنماط   متعدد  النقل  أنظمة  تطوير  فيها  لعب  التي  الحكومة،  تعدها  خمسية  خطط  خالل

  تركيا.  في  اللوجستية  الخدمات  صناعة  نمو  في  حيوياً   دوراً   الطرق   شبكة  لعبت  قدو     .مركزياً 
  وموانئ   الحديدية  السكك  نظام  لتطوير  خطط  بتنفيذ  تقوم  الحكومة  كانت  فقد  ، السنوات  مدى  وعلى 
  تطوير   استمرار عن فضالً   البضائع،  شحن  تسهل  مواتية  تحتية  بنية  توفير  الرئيس  هدفها  بحرية
  سيوفر  ذلك،   على  وعالوة    .رائداً   لوجستياً   مركزاً   تركيا  لتصبح  الدولية   السريعة  الطرق   من  شبكة

  لصناعة   فرصة  ،الصين  رؤية  وفق  والطريق  الحزام  كمبادرة  التطوير  ومبادرات  اإلقليمي  التعاون 
 .تركيا في اللوجستية الخدمات

 

  ، الماضي  القرن   من   عقدين  آخر  في  فقط  التصدير  على  تركز  سياسة   من  تحوالً   هناك  أن  بدا  وقد
  على   المحافظة  يشمل  بما  ،الماضيين  العقدين  في  االقتصادي  االستقرار  على  تركز  سياسة  إلى
  الذي   اللوجستية،  والخدمات  النقل  قطاع  بتطوير  ،كبير  بشكل  ، ذلك  ارتبط  وقد     .الصادرات  نمو

  قد   البضائع نقل  نظام   فإن  ،وبالتأكيد   .الخارجية  والتجارة االقتصاد  لتطوير  الفقري   العمود  يعتبر
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  الناتج  في مساهمته نسبة بلغت الذي التصنيع، قطاع في السريع النمو مع متكامل بشكل تعزز
 16. %25 اإلجمالي المحلي

 
  البضائع،   نقل  قطاع  وقوننة  تنظيم  ترسيخ  ،التركي  االقتصاد  تطوير  عناصر  أهم  من   كان  وقد

 الوسائط  متعددة  المواصالت  أنظمة  من  شبكة  لتطوير  واستثمارات  مالية  موارد  وتخصيص
 داخلياً   البضائع  نقل  عملية  لتعزيز   الجوية،  وكذلك  البحرية،  مع  البرية  خاصةبو   والمتكاملة،

  الصلة   ذات  الجهات  كافة  بين  تعاون   هناك   كان  فقد  القطاع،  هذا   تنظيم  إطار   وفي    .وخارجياً 
  بالقطاع   النهوض  في  أسهم  ما   ،لها  جامع  تنظيمي  إطار  وجود  خالل  من  ،البضائع  نقل  بقطاع
  الشاملة   اللوجستية  الخطة   إطالق  ،مؤخراً   ، المجال  هذا  في  تم  ما  أبرز  ومن    ملموس.  بشكل

 ،التحتية والبنية  النقل وزارة بين تكاملي بشكل األدوار  وتنسيق بالتعاون  إعدادها تم التي  ،2023
 كفاءة   زيادة  إلى  األول  المقام  في   الخطة  هدفت  وقد    والتكنولوجيا.  الصناعة  ووزارة  ،التجارة  ووزارة

 .جديدة  لوجستية  مراكز  وإنشاء  ، البضائع  لنقل   بديلة   ووسائل  مسارات  وتطوير  ،اللوجستية  الخدمات
 

  بالنقل   الصلة  ذات  التشريعات  على  والتحسينات  التغييرات  من  بمجموعة  ،أيضاً   ،تركيا  قامت
  ودخلت   ،2018  العام  البري   النقل  الئحة  نشرت  فقد     الطرق.  على  السالمة  بمستوى   والنهوض

  لتقديم   المسبقة  المتطلبات  ،المثال  سبيل  على   ، الالئحة  وتزيل    .نفسه  التاريخ   في   التنفيذ  حيز
  كما     الغرض.  لهذا  نفسه  الوقت  في  اإلنترنت  عبر  تطبيق  نظام   تقديم  مع  المادية،  الطلبات
  والتحكم   المراقبة  نظام  إنشاء  تم  كما  ،للسائقين  إلزامية  اآلمنة  القيادة  على   التدريبات  أصبحت

  خاصة   جديدة  الئحة   إصدار  تم  كما   والشحنات. والبضائع  الركاب  لمراقبة  النقل   في  اإللكتروني
 لسوق   جيد  تنظيم  هناك  كان  أنه   منوعلى الرغم      .2019  العام  تركيا  في  البضائع  شحن  تحكم

 بالجهات  يتعلق ما أفضل بشكل تنظم الجديدة الالئحة  أن  إال عقود،  منذ تركيا في البضائع نقل
 والجو.   والبحر والطرق  الحديدية بالسكك النقل وسائط في الشحن  خدمات تقدم التي

 

 

 
16  Sevüktekin, M., Keser, H., Sema seda Ay, S., and Cetin, I. 2015, Transportation Sector in Turkey: 

Future Expectations about Railway Transportation of Turkey, Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari 

Bilimler Fakültesi Dergisi. 
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 الفصل  خالصة 2-4
 

 بشكل   ،التطرق   إلى  يفتقر  ،حالياً   به  المعمول  2000  لسنة  )5(  رقم  الفلسطيني  المرور  قانون 
   والحيوي.   هممال  الموضوع  بهذا  يتصل  مما  يخلو  يكاد  حيث  البضائع،  نقلى  ل إ  ، وواضح  مباشر

  والمواصالت   النقل  وزارة  هاأعدت  التي  ،الفلسطيني والمرور  النقل  قانون   مسودة  فإن  ،المقابل  فيو 
  المتطلبات  مع  يتالءم  لكي  حالياً   به  المعمول  القانون   لتعديل  بالحاجة  للشعور،  2019سنة  

 قانون   في  باالعتبار  تؤخذ  لم  التي  فيها  بما  كافة،  والمواصالت  النقل  قضايا  ولمعالجة  ،المستجدة
  أن  العلم مع هذا، اآلن حتى  هاإقرار  يتم لم الدولية، التشريعات مع وليتواءم به، المعمول المرور
  سبيل   وعلى  ا،أنه  إال  ،أفضل  بشكلوغطته    ،البضائع  لنقل  أكبر  مساحة  تأفرد  القانون   مسودة
 . للتلف القابلة الغذائية  والمواد ،الخطرة المواد و  ،البضائع نقل ،ملموس بشكلتغط،  لم ،المثال

 
  لالئحة   معدلة  2017  العام  الوزراء  مجلس  عن   المرور  لقانون   التنفيذية  الالئحة   صدرت  قد  وكانت

   . 2010  العام  معدلةال  التنفيذية  الئحةال  صدور  وسبقها  ،2005  العام  المرور  لقانون   التنفيذية
 ما   جيد  بشكل  وتغطي  شاملة  ، 2005  العام  صدرت  التي  المرور  لقانون   التنفيذية  الالئحة  وكانت

الالئحتان    وكذلك  تغط،  لم  أنها  إال  الركاب،  بنقل  يتصل  فيما  وبالتحديد   ،المرور  قانون   في  ورد
  جيد،   بشكل  ائع ضالب  نقل  موضوع  ، 2017  العام و   2010  العامالتنفيذيتان المعدلتان الصادرتان  

 ،الخطرة  المواد  نقل  مثل  البضائع  بنقل  الخاصة  األمور  لبعض  مفصلة  تعليماتل  وافتقرت  بل
  مفصل   بشكل  2017  العام   األخير  الوزراء  مجلس  قرار  تناول  فيما  ، للتلف  القابلة  الغذائية  والمواد

 في   بما  المخالفات،  بهذه  الصلة  ذي  النقاط  وبنظام  ،المرورية  بالمخالفات  الصلة  ذات  العقوبات
 التجارية. بالمركبات المتعلقة تلك ذلك

 
  الذي   للبضائع،  الطرقي  البري   بالنقل   خاص  نظام   إقرار  من  الوزراء  مجلس  يتمكن  لم   المقابل،  في

  مجلس   أعضاء  علىتعميمه    وتم  ،2012  العام  والمواصالت  النقل   وزارة  مسودته  أعدت  قد  كان
  قد   ما  ،النظام  هذا   على   عديدة  ولغوية  فنية  مالحظات  هناك  كانت  حيث  ،2013  العام  الوزراء
 .إقراره عدم  في السببيكون 
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  للبضائع،   الطرقي  البري   بالنقل  خاص  مقر  نظام  وجود  عدم  عن  الناجم  الفراغ  تجاوز  على  وللعمل
النقل والمواصالت    أعدت   فقد   العام   الطرق   على   البضائع   نقل   بشأن  وزاري   قرار  مسودةوزارة 

  فإن   التنفيذ،  موضع  يوضع  لم   2014  العام  قبله  وزاري   قرار  صدور من    رغم على الو     .2018
 قضايا وتتناول    ،إضافية  فنية  شروطاً   شملت  (2018  العام  أعدت  )التي  هذا  الوزاري   القرار  مسودة

 للتلف.  القابلة الغذائية  المواد نقل ووسائل ،الخطرة البضائع نقل وسائل كترخيص همةم
 

  فلسطين   في  موجود  غير  هو  ما  وحصر  ،والتعليمات  واألنظمة  القوانين  مراجعة  على  وبناء
  زالت   ما  أنه على    التأكيد  من   بد  فال   للبضائع،  متطورة  نقل  أنظمة  لديها أخرى  دول  مع  بالمقارنة

  وتعليمات   وأنظمة  ،للنقل  محدث  قانون   خالل  من  سواء  متكامل،  قانوي   إطار  لوجود  حاجة  هناك
  موضوع   لتناول  حاجة  هناك  المثال،   سبيل  فعلى    الحيوي.  القطاع  هذا  مكونات  تغطي  متكاملة
  بحقهم،   إجحاف  دون   األفراد  الناقلين   مع  التعامل  وكيفية  ،الشحن  ووسطاء  الناقلين  تصنيف
  البريدية   الطرود   نقل  وكذلك  أعمالها،  وتنظيم  النقل  مرافق  خدمات  بتنظيم  المتعلقة  األحكام  وإصدار

 نقل  لقطاع  التشخيصية  الدراسة  وكانت    وغيرها.  الشاحنات  وتأجير  ،)الترانزيت(  بالعبور  والنقل
  العمل   يتم  كان  الذي  ،المرور  قانون   في  قانوني  نص  بإضافة  أوصت   قد   ،فلسطين  في  البضائع

 بـ: يتعلق  ،التنفيذية الالئحة تعديل و  تعديله على
 

 للتلف.  القابلة الغذائية  والمواد الخطرة البضائع نقل -

 المواد.  هذه تنقل التي للمركبات العالمية الفنية المواصفات اعتماد -

  عمل   ظروف  وكذلك  ،المركبات  هذه   سائقي  تأهيل  في  المتبعة  العالمية  الشروط  اعتماد -
 السائقين.

  عالمياً   المعتمدة  اإلشارات  وفق  الخطرة  البضائع  بنقل  المتعلقة  المرورية  اإلشارات  اعتماد -
 الخصوص.  بهذا

 للمخالفين  خاصة   بنود  على  الوزراء  مجلس  قبل   من   الصادر  المخالفات  نقاط  نظام  يشتمل  أن -
 للتلف.   القابلة الغذائية والمواد الخطرة البضائع بنقل

 
 للمضي  المجال  يعطي  ،2000  العام  صدر  الذي  المرور  قانون   أن  إلى  التنويه  من  بد  ال  ،وكذلك

   لذلك.   للوصول  الالزمة  يماتموالتع  اللوائح  إصدار  خالل  من  البضائع،  نقل  مأسسة  نحو  قدماً 
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 قضايا  هناك  زالت  ما  إنهف  متاح،  هو  بما  االتجاه  ذلك   في  شوط  قطع  تم  أنه   من  رغم على الو 
  ذكرها   تم  بنود  من  ورد  ما  لمعالجة  يماتموالتع  اللوائح إصدار إلى  بحاجة  البضائع  بنقل  خاصة

 على  يتوقف  ال  األمر  أن  على  التأكيد  بمكان  األهمية  ومن    مالئم.  بشكل  تغطية  إلى  بحاجة  أنها
  ، الجميع  على   وتطبيقها  التنفيذ  قيد   وضعها  على   وإنما  ،حسبف  واألنظمة  القوانين  وتطوير  إصالح

 قانونية. ومساءلة رقابة آليات  من ذلك يستدعي وبما
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 : الثالث الفصل
 البضائع ونقل  للطرق  التحتية والبنية النقل  أسطول أوضاع تحليل

 
 

  النقل   ومرافق  للطرق   التحتية  والبنية  النقل  أسطول   واقع  تشخيص  إلى   الفصل   هذا  يهدف
 البضائع. نقل بقطاع العالقة ذات مكوناتها على التركيز مع ،والمواصالت

 
 الطرق  شبكة 3-1
 

 األفراد  لحركة  فرصاً   يوفر  الذي  فلسطين،  في  الوحيد  النقل  نظام   ،حالياً   ،البري   النقل  يعتبر
 الغربية  الضفة  في  الطرق   لشبكة  الكلي  الطول  يبلغ    األخرى.  الدول  وإلى  ، البالد  داخل  والبضائع

  17، الفلسطيني   لإلحصاء  المركزي   الجهاز  إلحصائيات  طبقاً   ،2019  العام  نهاية  حتى  كم   3,922
 معبد   غير  كم  461و  ،الطرق(  لشبكة  اإلجمالي  الطول  من  %88  )بنسبة  اً معبد  كم  3,461  منها

  بشبكات   الخاصة  تلك  األطوال  هذه  تشمل  الو     الطرق(.  لشبكة  اإلجمالي  الطول  من  %12  )بنسبة
 %19.5  نسبته  ما  الرئيسية  الطرق   وتشكل    الفلسطينية.  والتجمعات  المدن  في  يةداخلال  الطرق 

 %33.5  اإلقليمية  الطرق   تشكل  بينما  ،كم(  676)  المعبدة  الطرق   لشبكة  اإلجمالي  الطول  من
  في   الشبكة  في  المعبدة  الطرق   أطوال   من  كم(   1,628)  %47.0  المحلية  والطرق   كم(،   1,157)

  الشكل   )انظر  الغربية  الضفة  محافظات  في  الطرق   شبكة  بتوزيع  يتصل  وفيما    .الغربية  الضفة
 تليها  كم(،  846.9)  طرق ال  شبكة  من  جزء  أطول  على  تحتوي   الخليل  محافظة  فإن  ،(1  رقم

  نابلس   محافظة  ثم  ومن  كم(،  478.4)  جنين  محافظة  ثم  كم(،  630.5)  والبيرة  هللا  رام  محافظة
 كم(. 421.0)  لحم بيت ومحافظة كم( 439.4)
 

فيما يتعلق بأطوال شبكة الطرق في قطاع غزة، فإن المعلومات المتوفرة وفق منشورات الجهاز  
، حيث لم يتم نشر معلومات محدثة حول أطوال  2014المركزي لإلحصاء الفلسطيني هي للعام  

ما زالت تمثل الواقع، لعدم إنشاء طرق    2014الطرق في القطاع، لكن يعتقد أن بيانات العام  

 
 .2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين، التقرير السنوي    17
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فإن الطول اإلجمالي لشبكة الطرق    18يدة خارج حدود التجمعات الحضرية.  واستنادًا إلى ذلك، جد
% طرقًا  33.3% طرقًا إقليمية، و41.1% طرقًا رئيسية، و25.6كم، منها    297في القطاع يبلغ  

 ( توزيع أطوال شبكة الطرق في محافظات قطاع غزة.2محلية.  ويوضح الشكل رقم ) 
 

 الغربية الضفة محافظات في الطرق  شبكة أطوال  توزيع (:1) شكل
 

 
 

وال بد هنا من التنويه إلى اختالف في مجموع وتصنيف أطوال شبكة الطرق حسب المصدر،  
لإلحصاء   المركزي  الجهاز  عن  الصادر  هو  الرسمي  اإلحصائي  الرقم  أن  من  الرغم  فعلى 

وتصنيفات مختلفة لشبكة الطرق في الضفة  الفلسطيني، فإن جهات االختصاص لديها أطوال  
الغربية وقطاع غزة.  وتشير المعلومات حول أطوال شبكة الطرق المعبدة في الضفة الغربية  
في   الجيومكانية  للمعلومات  جيومولج  نظام  وفق  والمواصالت،  النقل  وزارة  طبقة  حسب 

 910كم رئيسية، و  667كم، منها    18,268فلسطين/وزارة الحكم المحلي، إلى أنها تصل إلى  
كم محلية، والباقي إما داخلية وإما استيطانية وإما غير ذلك.  أما حسب    4,328كم إقليمية، و

واإلسكان وفق نظام جيومولج، فإن المعلومات تشير إلى أن مجموع  العامة طبقة وزارة األشغال

 
 .2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين، التقرير السنوي   18
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كم رئيسية،    660كم، منها    5,948أطوال شبكة الطرق المعبدة في الضفة الغربية تصل إلى  
 كم محلية، والباقي غير ذلك.  1,481كم إقليمية، و 1,164و

 
 غزة  قطاع محافظات في الطرق  شبكة أطوال  توزيع (:2) شكل

 

 
 

  أحدث   فإن   الطرق،   رصفات  أوضاع ب  يختص  افيم  وبالتحديد  الفيزيائية،  الطرق   حالة   وبخصوص
  العام   والمواصالت  النقل  وزارة  عن  صدر  الذي  السنوي   اإلحصائي  التقرير  وفق  المنشورة  البيانات
 وبحاجة  ،مناسبة  غير  بحالة  هي   الطرق   أطوال  إجمالي  من%  48  حوالي  أن  إلىيشير    ،2015

  المحلية   الطرق   أطوال  إجمالي  من %  56  إلى  لتصل  النسبة  هذه   تزداد  فيما  تأهيل،  إعادة  إلى
 19. الوطني المستوى  على

 

 

 

 
 .2015وزارة النقل والمواصالت، التقرير اإلحصائي السنوي   19
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 20النقل  قطاع في العاملة التجارية  والمركبات الشاحنات عدد 3-2

 

 مدخل  1- 2- 3
 

  المركبات   جميع  الرقم  هذا  ويشمل  ،2018  العام  385,856  فلسطين  في  المسجلة  المركبات  عدد  بلغ
  المركبات   فيها  بما  ،الفلسطينية  والمواصالت  النقل  لوزارة  التابعة  الترخيص  دوائر  لدى  المسجلة

  من   شطبها  بطلب  مالكها  تقدم  دون   األسباب  من  سبب  ألي  المستخدمة  غير  أو  الصالحة   غير
  % 69.9  أي؛  مركبة  269,550  منها  المرخصة  المركبات  عدد  بلغو    21.الدوائر  تلك  لدى   السجالت

  والمركبات   والمقطورات  الشاحنات  عدد  أما    . نفسه  العام  في  المسجلة  المركبات  إجمالي  من
 أي  مركبة،  26,664  منها  المرخصة  عدد  وبلغ  ،2018  العام  41,438  بلغ  فقد  ، المسجلة  التجارية

  الشاحنات   عدد  بلغ  فقد  ،2021  العام  في  أما    المرخصة.  المركبات  أنواع  إجمالي  من  %9.3  نحو
  والمواصالت   النقل  وزارة  بيانات  حسب  مركبة  33,194  المرخصة  التجارية  والمركبات  والمقطورات

 22المحدثة. 
 

 نوعين:  إلى بها تقوم التي النقل  أنشطة أو خدمة نوع حسب عادةً  المركبات تصنف
  العام،   النقل  كمركبات  باألجرة  الركاب  نقل  خدمات  تقديم  يشمل  الذي  الركاب،  نقل   وهو  األول:

 .وغيرها  ،الخصوصية كالسيارات الذاتي لالستخدام أو  السياحي، والنقل  الخاص؛ والنقل
  خدمات  بتقديم تقوم التي البضائع، نقل ومركبات الشاحنات ويشمل ، البضائع نقل وهو  الثاني:

 أجر. مقابل ثالث لطرف للبضائع والتخزين النقل
 

 األفراد  من  فقط  لمالكيها  البضائع  وتخزين  نقل  خدمات  تقدم  التي  والمركبات  الشاحنات  أما
 لألنشطة  مكمالً   وجزءاً   فرعياً   نشاطاً   فيها  النقل   أنشطة   اإلحصائية  الجهات  فتعتبر  والشركات،

 
ب المركبة التجارية،  تعني المركبة المعدة لالستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة، أو لنقلها فيما يتعلق بأعمال صاح   المركبات التجارية  20

وتشمل مركبة تجارية غير موحدة مغلقة، مركبة تجارية غير موحدة مغلقة مزدوجة، مركبة تجارية غير موحدة مفتوحة، مركبة تجارية  
كابينه مزدوجة، مركبة تجارية موحدة، مركبة تجارية موحدة ذات سطح مرتفع؛ والشاحنة هي مركبة تجارية ذات   –غير موحدة مفتوحة 

 . 14التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة النقل والمواصالت، ص  طن.  5.4ن إجمالي أكثر من وز 

هي المركبة التي طلب مالكها بكتاب خطي إلغاء تسجيلها من سجالت سلطة الترخيص بسبب أنها لم تعد صالحة للمسير على      21
% من قيمتها، وأنها غير قابلة للتصليح، أو التي تم وضع قيد عليها في سجل  75الطريق، أو نسبة الضرر في المركبة تزيد على  

 . 14، ص  2019التقرير اإلحصائي السنوي للعام   .بعدم أهليتها للمسير على الطريق المركبة لدى وزارة النقل والمواصالت
 . 22/04/2021معلومات محدثة تم الحصول عليها من وزارة النقل والمواصالت بتاريخ   22
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 المحلي  ناتجها  تكوين  وفي  ،فيها  القيمة  سلسلة  ضمن  وتحتسب  أخرى،  لقطاعات  الرئيسية
  النقل   قطاع  إحصاءات  ضمن  تظهر  ال  والشاحنات  المركبات  تلك  بيانات  أن  أي  اإلجمالي،

 تعتبر   المثال،   سبيل  فعلى     القطاع.   مؤشرات  جميع  على  ،سلبي   بشكل  ،يؤثر  ما   ،والتخزين
  التابعة   المشروبات  توزيع  وشاحنات  اإلنشاءات،  قطاع   ضمن  الجاهز   الباطون   نقل  شاحنات
  التي  والشاحنة  المشروبات،  صناعة   فرع  ضمن  الصناعي  القطاع  فتتبع   ،المصنعة  للشركات

 التجزئة. تجارة من اً جزء تعتبر األرياف في  الغذائية المواد  بيع في صاحبها يستخدمها
 

  في   والتخزين  النقل  لقطاع  التابعة  التجارية  والمركبات  الشاحنات  أعداد  حصرت  ،ذلك  على  بناءً 
 خالل  من  تعمل  كانت  سواء  أجر،  مقابل  لآلخرين  النقل  خدمات  تقدم  التي  التجارية  المركبات  تلك

 المنشآت   خارج  تعمل  أو  الرئيسي،  نشاطها  ولوجستياته  النقل  يشكل  التي   23والتخزين  النقل  شركات
  الشاحنات   أنشطة  تابعية  تصنيف  منهجية  من   الرغم   علىو     سائقيها.  و/أو  أصحابها  قبل   من

 القوانين   وفق  تعمل  فهي  ،الحسابات  تصنيف  نظم  إلى  المستندة  ومشغليها  التجارية  والمركبات
  عن  النظر  بغض  نفسها،  السالمة  وقواعد  والنقل  المرور  قوانينل  تخضعإنها    أي  نفسها؛  واألنظمة
  المضافة   القيمة  توليد  حيث  مننفسه    االقتصادي  التأثير  تمتلك  أنها  كما  ،القطاعية  تابعيتها

 االقتصادي. والنمو
 
 المرخصة  البضائع نقل مركبات أسطول 2- 2- 3
 

  عدد   بلغ  فقد  2021،24  نيسان  حتى  والمواصالت  النقل  وزارة  وإحصائيات  بيانات  إلى  استناداً 
   مركبة.   33,194  الغربية  الضفة  في  المرخصة  والمقطورات  التجارية  والشاحنات  المركبات
  الشاحنات   عدد  بلغ  فقد  2018،25  لعامل  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء    بيانات  وبحسب

 القاطرات  عدد  بلغ  بينما  نسمة،  1000  لكل  مركبة  9.5  الغربية  الضفة  في  التجارية  والمركبات
  أو   مركبة  10.8  وبإجمالي  نسمة،  1000  لكل  مركبة  1.3  والمجرور(  الجار   )أي  والمقطورات

 
سسات( النقل، بسبب  ال تتوفر بيانات مفصلة عن عدد الشاحنات المملوكة أو الناشطة في تقديم خدمات النقل من خالل شركات )أو مؤ   23

 عدم احتواء المسوحات القطاعية وتعداد المنشآت على أسئلة عن الشاحنات والمركبات التجارية التي تستخدمها في أنشطتها التجارية. 
 . 22/04/2021معلومات محدثة تم الحصول عليها من وزارة النقل والمواصالت بتاريخ   24
 .2018اءات النقل واالتصاالت في فلسطين، التقرير السنوي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحص  25
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  األوروبي   التصنيف  حسب  المركبات   هذه  تصنيف  تم  وقد    نسمة.  1000  لكل  قاطرة/مقطورة
 26(:والمواصالت النقل وزارة بيانات إلى  )استناداً  التالية األصناف إلى البضائع نقل لشاحنات

 

 N نوع من مركبات أ.
 البضائع،  لنقل  ومعدة  مصممة  األقل  على  عجالت  أربع  ذات  تجارية  ميكانيكية  مركبة  كل  وهي

  الغربية   الضفة   في  المركبات من   النوع  هذا   عدد   بلغ   وقد    عمل.  مركبة  بأنها  رخصتها  في   وذكر
 يلي: ما وتشمل ،مركبة 29,640

 

  عددها  ويبلغ طن، 3.5على  اإلجمالي وزنها يزيد ال مركبة كل  وهي :N1 مركبات -
  مركبة. 7,925

على   يزيد ال ولكنه ،طن  3.5على   اإلجمالي وزنها يزيد مركبة كل  وهي :N2 مركبات -
 مركبة. 13,008 عددها  ويبلغ ،اً طن 12

  8,707 عددها ويبلغ  ،اً طن 12على   اإلجمالي وزنها يزيد مركبة كل  وهي :N3 مركبات -
 مركبة. 

 

  من   %38.7  حوالي  أن  وجد  فقد  ،(1  الجدول  )انظر  N  نوع  من   المركبات  بأعمار  يتعلق  فيما
 سنة.  21على  أعمارها تزيد بحيث ، جداً  قديمة تعتبر ،المركبات هذه

 

 الغربية الضفة في N النوع ذات  المركبات أعمار (:1) جدول
 

 %   المئوية النسبة  العدد  )سنة( العمر 

 6.2 1,826 أقل  أو 5

6-10 3,738 12.6 

11-15 7,659 25.8 

16-20 4,948 16.7 

 38.7 11,469 أكثر  أو 21

 100.0 29,640 المجموع 
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 O نوع من  مركبات ب.
   عمل.   مركبة  بأنها  رخصتها  في  وذكر  البضائع،  لنقل  ومعدة  مصممة  مستندة  أو  مقطورة  كل  وهي
 يلي: ما وتشمل ،مركبة 3,554 الغربية الضفة في المركبات  من النوع هذا  عدد بلغ وقد

 

  طن،  0.75على   به المسموح اإلجمالي وزنها يزيد ال مقطورة كل وهي :O1 مركبات -
 مركبة. 2,195 عددها ويبلغ

  0.75على  به المسموح اإلجمالي وزنها يزيد ومستندة مقطورة كل وهي :O2 مركبات -
 مركبة. 931 عددها  ويبلغ طن، 3.5على   يزيد ال ولكنه ،طن

  3.5على  به المسموح اإلجمالي وزنها يزيد ومستندة مقطورة كل وهي :O3 مركبات -
 مركبة.  44  عددها ويبلغ طن، 10على   يزيد ال ولكنه ،طن

  طن، 10على  به المسموح اإلجمالي وزنها يزيد ومستندة مقطورة كل وهي :O4 مركبات -
 مركبة.  384 عددها ويبلغ

  % 75.4  حوالي  أن   وجد  فقد   (2  للجدول  )انظر  O  نوع  من   المركبات  بأعمار  يتعلق  فيما -
 أقل.  أو سنوات 5 أعمارها تبلغ بحيث ،حديثة تعتبر المركبات هذه من

 

 الغربية  الضفة في O النوع ذات  المركبات أعمار (:2) جدول
 

 %   المئوية النسبة  العدد  )سنة( العمر 

 75.4 2,679 أقل  أو 5

6-10 512 14.4 

11-15 134 3.8 

16-20 87 2.4 

 4.0 142 أكثر  أو 21

 100.0 3,554 المجموع 

 
م أسطول نقل البضائع، وبخاصة مركبات نقل البضائع من النوع   ويتبين من هذه المعلومات ق د 

عامًا تشكل حوالي    21التي يزيد عمرها على    Oأو    N، حيث إن المركبات ذات النوع  Nذاته  
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% من مجمل أعداد مركبات نقل البضائع، فيما بلغت نسبة المركبات التي يزيد عمرها على  35
 %. 50عامًا حوالي  15

 
  اإلجمالي  العدد من O أو N النوع ذات المركبات من صنف كل  نسبة ( 3) رقم الشكل ويوضح
 .2021 نيسان حتى الغربية الضفة  في البضائع نقل لمركبات

 
  الغربية الضفة في البضائع نقل مركبات  توزيع (:3) شكل

 Oو N النوعين تصنيفات حيث من

 

 
 

 نوعها،  حسب  الغربية  الضفة  في   المرخصة  البضائع  نقل مركبات تصنيف  (4)  الشكل  يبين  كما
  أن   الشكل  ويوضح    2021.27  نيسان  حتى  والمواصالت  النقل  وزارة  بيانات  إلى  استناداً   وذلك

  ، %27  تشكل  القالب  وشاحنات  المغلقة   والشاحنات  التجارية  والمركبات  العادية   الشاحنات
  %. 70  تبلغ  إجمالية  وبنسبة  الترتيب،  على  المركبات  عدد  إجمالي  من  %9و  ،%14و  ،%20و

 تبلغ  فيما  %،1  حوالي  نسبتها  فتبلغ  ،)خطرة  كمواد  )المصنفة  والوقود  الغاز  نقل  شاحنات  أما
  من  %4  حوالي  ،الحليب  ونقل  عزلالو   تبريدلل  المخصصة  التجارية  والشاحنات  المركبات  نسبة

 
 . 22/04/2021معلومات محدثة تم الحصول عليها من وزارة النقل والمواصالت بتاريخ    27

N1; 23.9%

N2; 39.2%

N3; 26.2%

O1; 6.6%

O2; 2.8% O3; 0.1% O4; 1.2%
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  يبين   (5)  الشكل  فإن  ذلك،  إلى   إضافة     .N  النوع  ذات  البضائع  نقل  مركبات  عدد  إجمالي
 البيانات   إلى  استناداً   وذلك   ، نوعها  حسب  الغربية  الضفة   في  والمستندات  المجرورات  تصنيف

  ذات   المركبات  إجمالي   من   العظمى  الغالبية   تشكل  العادية   المقطورات  أن   الشكل  ويوضح     .ذاتها
 %.80 تبلغ بنسبة O النوع

 

 (: تصنيف مركبات نقل البضائع المرخصة في الضفة الغربية 4شكل )

 (2021حسب نوعها استناداا إلى بيانات وزارة النقل والمواصالت )نيسان 

 

 
 

 28، 2018بحسب ما ورد في الدراسة التشخيصية لقطاع نقل البضائع في فلسطين الصادرة العام  

% من أسطول مركبات نقل البضائع في فلسطين يتبع ملكية خاصة )مركبات يملكها  97فإن  
% فقط من األسطول تابع لشركات.  ولم يتم تفصيل ماهية الشركات التي 3أفراد(، في حين أن  

نقل البضائع التابعة لها، أي هل هي شركات لها أسطولها لنقل البضائع الخاصة  تمتلك مركبات  
وعلى كل   للغير.   البضائع  بنقل  المختصة  تلك  أنها  على  الشركات  تعريف  يقتصر  أم  بها، 
األحوال، فإن هذه المعلومات تشير بوضوح إلى أن الشركات المختصة بنقل البضائع محدودة 

ر تشير، أيضًا، إلى محدودية عدد المركبات التابعة لها.  كما يشير الدور والحجم، وإلى حد كبي

 
 . 2018تشخيصية لقطاع نقل البضائع في فلسطين، وزارة النقل والمواصالت، دراسة   28

%27، شاحنة عادية

%20، مركبة تجارية

%14، شاحنة مغلقة

%9، شاحنة قالب

%1، شاحنة لنقل الغاز والوقود

ريد شاحنة تجارية  للتب/مركبة
%4، والعزل ونقل الحليب

%5، مركبة تجارية موحدة

مركبة تجارية غير 
%4، موحدة مغلقة

،  شاحنة خالطة باطون 
2%

%2، شاحنة موحدة
%1، ساندة قاطرة

%1، حاوية-شاحنة  %1، شاحنة قاطرة

،مركبة أخرى 
9%
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ذلك إلى انخفاض عدد العاملين في قطاع نقل البضائع وهيمنة الملكية الفردية للمركبات على  
أسطول النقل.  إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنه وبحسب قاعدة المعلومات المتوفرة لدى وزارة النقل  

المسجلة  % من أسطول مركبات نقل البضائع  28.2، فإن ما نسبته  2020والمواصالت العام  
الدراسة   في  المذكورة  النسبة  من  بكثير  أكثر  وهذه  الشركات،  فيها  بما  لمؤسسات،  مملوك 

% فقط من أسطول مركبات نقل البضائع تابع  3التشخيصية المشار إليها، التي تشير إلى أن  
 لشركات.

 

  الغربية  الضفة في المرخصة  مستنداتوال المجرورات تصنيف (:5) شكل

 (2021 )نيسان والمواصالت النقل وزارة بيانات  إلى اا استناد نوعها حسب

 

 
 

  محافظات  فإن  الغربية،  الضفة  في  المحافظات  حسب  البضائع  نقل مركبات  بتوزيع  يتصل  وفيما
  ، 10,093  بواقع  المسجلة،  المركبات  من  األكبر  العدد  تمتلك  ، وجنين  ،والخليل  ،والبيرة  هللا  رام
 . 2019 عاملل (3) رقم الجدول في موضح هو كما الترتيب  على مركبة 4,709و ،6,269و
 
 
 
 

مقطورة عادية
80%

أخرى ، مستندة، مقطورة 
13%

مركبة أخرى 
7%
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 المحافظات  حسب المسجلة التجارية المركبات توزيع (:3) جدول
 2019 العام الغربية الضفة في

 

  الشاحنات  عدد  المحافظة 
 التجارية  والمركبات

  ونصف المقطورات  عدد 
 المقطورات 

 المجموع 

 4,709 1,117 3,592 جنين 
 147 10 137 الشمالية   واألغوار طوباس 
 1,229 138 1,091 طولكرم 

 3,134 677 2,457 نابلس 
 1,113 51 1,062 قلقيلية 

 117 16 101 سلفيت 

 10,093 1,414 8,679 والبيرة  هللا  رام

 324 28 296 واألغوار  أريحا

 154 6 148 القدس* 

 1,585 33 1,552 لحم  بيت 

 6,269 257 6,012 الخليل 

 62 10 52 مصنف  غير

 28,936 3,757 25,179 المجموع 
فلسطين،  في  واالتصاالت  النقل  إحصاءات  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 

2019 . 
  بعيد   عنوةً   إليه  اإلسرائيلي   االحتالل  ضمه  الذي  القدس  محافظة   من  الجزء  ذلك   تشمل  ال  البيانات  *

 . 1967 عامال  الغربية للضفة احتالله
 

 والبيرة  هللا  رام  محافظة  في  البضائع  ونقل  التجارية  المركبات  عدد   أن  (3)  الجدول  من  يالحظ
  الغربية،   الضفة   في   البضائع  ونقل  التجارية  المركبات  مجموع  من  %35  يقارب  مايشكل    ،وحدها

الرغم     الضفة   سكان  إجمالي  من  تقريباً   %11  فقط  يشكل  المحافظة  سكان   عدد  أن  منعلى 
 يمكن  ولكن   ،( 2019  لعامل  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  إلحصائيات  )تبعاً   الغربية

 . المحافظة  في المنشآت وعدد واالقتصادي التجاري  للنشاط الكبير بالحجم ذلك تبرير
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 البضائع نقل مسارات 3-3
 

 المدن(  )خارج الوطني المستوى   على البضائع نقل مسارات أ.
  نمط  على شاحنات أو قياسية، أو صغيرة شاحنات، كانت سواء البضائع، نقل مركبات تستخدم

  المركبات   تستخدمها  التي   المدن  خارج   الطرق   جميع  والمجرور(   الجار   )أي   والمقطورات  القاطرات
 المعابر  من/إلى   أو  الفلسطينية  المدن  بين  البضائع  نقل  بغرض  وذلك   عام،   بشكل  األخرى 

  محددة  مسارات  تسمية  دون   كلوذ   واالستهالك،  التوزيع  مناطقإلى    اإلنتاج  مناطق  ومن  الحدودية، 
 .عليها التجارية تاالمركب ةحركب يسمح بأنه

 
  فقط   واحد  مسرب  من  يتكون   ومعظمها  ، جداً   محدودة  عاتاس  لها  المدن   بين  الطرق   أن  وحيث

  عرقلة   إلى  يؤدي  الطرق   هذه  عبر  التجارية  المركبات  من  كبيرة  أعداد   مرور  فإن  اتجاه،  لكل
  ذات  الطرق   مقاطع  في  خاصةبو   ،شديدة  مرورية   ازدحامات  وخلق   ،األخرى   للمركبات  المرور
  السالمة   حالة  على  التأثير  إلى  أيضاً   يؤدي  وهذ  الذروة.  أوقات  خالل  أو  ، الطويلة  الصاعدة  الميول

 الطرق. على المرورية
 

  اليابانية   الوكالة   لصالح  واالستشارات  للهندسة  العالمية  المجموعة  أعدتها  مرورية   دراسة   أشارت   وقد
  بلدة   من  بالقرب  90  رقم  طريق  على  الشاحنات  نسبة  أنإلى    201429  العام  الدولي   للتعاون 
 المركبات.  مجموع من %10.1 بلغت واألغوار أريحا محافظة  في العوجا

 
  المخطط   إعداد  أثناء  والمواصالت  النقل   وزارة  لصالح   أعدت   أخرى   مرورية   دراسة  أظهرت  كما

  إجمالي   من   الشاحنات  نسبة  أن   30، 2016-2015  العام  والمواصالت  لطرق ل  الشمولي   الوطني
 %4.1و هللا، رام-نابلس طريق على % 5.0و جنين،-نابلس طريق على %7.7 تبلغ  المركبات

  المدخل   على  %6.6و  الرام،-جبع  طريق  على   %7.1و  أريحا،  لمدينة  الجنوبي  المدخل  على

 
29  Universal Group for Engineering and Consulting, Traffic Count and Interview Survey on 

Logistics Improvement in Jordan Valley, 2014.  
 . 2015الشمولي للنقل والطرق والمواصالت، المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات، الدراسة المرورية للمخطط    30
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  الدين   صالح  شارع  على   %6.8و  الخليل،-ساحور  بيت  طريق  على   %13.7و  للعيزرية،  الشرقي
 الثمانية.  المواقع  لهذه  % 6.7  وبمعدل  غزة،  قطاع  في  الشاطئ  شارع  على   %2.3و  غزة،  قطاع  في
 

 المدن  داخل البضائع نقل مسارات ب.
 شاحنات،  طريق  مسماة  أو  البضائع،  نقل  ومركبات  الشاحنات  لحركة  محددة  مسارات  توجد  ال

 يتوجب   وإنما  للشاحنات،  مخصصة  فقط  أنها  ذلك  يعني  أن   دون   الفلسطينية،  المدن  من  أي     في
  شاحنات   كانت  سواء  المركبات،  هذه  تستخدم  ،الواقع  وفي    المدن.  داخل  سلوكها  الشاحناتعلى  

 معظم   والمجرور(،   الجار   )أي  والمقطورات  القاطرات  نمط  على  شاحنات  أو  قياسية،  أو  صغيرة
  البضائع   نقل  بغرض  وذلك  عام،  بشكل  األخرى   المركبات  تستخدمها  التي  المدن  داخل  الطرق 
  الخصوص،  وجه  على  واالستهالك التوزيع مناطقإلى  التخزين أو اإلنتاج مناطق ومن ،عموماً 
  بعض   قيام  ذلك  من  ويستثنى    المدن.  معظم  في  حركتها  على  مفروضة  قيود  أية  وجود  دون   وذلك
  ، المدن  هذه  داخل   التجارية  المركبات  حركة   على   قيود   بفرض  ونابلس(  هللا   رام   )مثل  المدن 

 الحركة   بمنع  تفيد  الطرق   بعض  مداخل  على  شاخصات  نصب خالل  من  مراكزها،  في  خاصةبو 
 بمثل االلتزام  فإن ذلك،  ومع   اليوم.  من  محددة  أوقات  خالل أو ، دائم بشكل المركبات لهذه فيها
 بهذا  العقابية  اإلجراءات  ولغياب  ،كافية  رقابة  وجود  لعدم  معدوماً   يكون   يكاد  القيود  هذه

 تكون   التي   المدن،   مراكز  عبر  التجارية  المركبات  مرور   أن   بالذكر  الجدير  ومن     الخصوص. 
 ،فيها  شديد  مروري   ازدحام   خلق  في  يسهم  كبير،  مروري   وحجم  محدودة  سعة   ذات  عادةً   طرقها

 الذروة.  أوقات  في خاصةبو 
 

  استخدام   لوحظ   فقد  31، بيتونيا  –  البيرة  –  هللا   رام  لمنطقة  2016  العام   أعدت  حديثة  دراسة   وفي
  قد   التي  الطرق   أن   تبين  كما    المنطقة.   في   الطرق   لمعظم  والمقطورات  القاطرات  وحتى  الشاحنات

  منعطفات  ذات  تقاطعات  على  تقع  التي  أو  للغاية  الضيقة  الطرق   هي  المركبات  هذه  تستخدمها  ال
 الشاحنات  رؤية  الشائع  من  أنه  لوحظ  فقد  ذلك،  ومع    فيها.  السير  لصعوبة  نظراً   وذلك  حادة،
  أو   واألرصفة،   المرورية  الجزر  من  جزءاً   وتستخدم  للطرق،  المعاكس  االتجاه  على  تتعدى  وهي
  المنعطفات  ذات  التقاطعات  بعض  في  االنعطاف  أثناء  أكثر  أو  واحدة  عكسية  بحركة  تقوم  حتى

 
31  Arabtec-Jardaneh and NCD, Developing Spatial Development Framework Plan, Traffic and 

Transportation Plan for Ramallah, Al Bireh, and Beituniya Municipal Area, and Aerial Photography for 

Beituniya, Interim Report, 2016. 
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  ، الدراسة  منطقة  في  الطرق   شبكة  لمعظم  المركبات  هذه  استخدام  أسباب  أحد  أن  تبين  وقد    الحادة.
  نقل   إلى  والحاجة  المنطقة،  هذه   داخل  مكان  أي  في  تقريباً   تجارية  ومحال  مخازن   وجود  هو

  المحلية   المناطق  في  تجاري   استخدام   تراخيص  منح  إلى  جزئياً   ذلك  ويرجع    لخدمتها.  البضائع
  المسجل   الرسمي  االستخدام  بخالف  المباني  استخدام  في  التغيير  إلى  إضافة  منها(،  السكنية  )حتى

 الالزم.  الوجه   على ذلك متابعة دون  البناء ترخيص في
 

 منطقة  في  التقاطعات  من  ممثل  عدد  في  الشاحنات  نسبة  معدل  بلغ  فقد  ،نفسها  لدراسةل  وطبقاً 
  المرور،   حركة  على  ومؤثرة  معتبرة  النسبة  هذه  وتعد    المركبات.  إجمالي   من  تقريباً   %6  الدراسة 

  أن  يجب أنه  إلى الدراسة خلصت فقد  ،وبالتالي  الكبيرة. الشاحنات  من عدد  وجود  مع خاصةوب
  لها   ومسارات  طرق   وتحديد  المدن،   داخل  المركبات  هذه  حركة  على  صارمة  قيود  فرض  يتم

  القاطرة/المقطورة   أو  القياسية  الشاحنة  باالعتبار  وتؤخذ  المركبات،  أصناف  باقي  مع  لسلوكها،
 والمسارات  الطرق   هذه  وتصميم  تخطيط  عند  تصميم  كمركبة  الحال،  تقتضي  حيثما  القياسية،

 الستيعابها.  المناسب بالشكل
 

 المعابر وإلى من البضائع نقل مسارات ج.
  وبسبب     البرية.  المنافذ  على  وكذلك  ،والجوية  البحرية  المنافذ  على  النقل  لوجستيات  تستند

  السيطرة   تحت  المعابر  كافة  تقع   ،اإلسرائيلي  االحتالل  ووجود  ،الفلسطيني  الوضع  خصوصية
 والمطارات  الموانئ   عبر  تتم  البضائع  نقل  عمليات  كافة  أن  عن   فضالً   االحتالل،  لسلطات  الكاملة

 المعابر  كافة   على   ، أيضاً   ،االحتالل  سلطات  تسيطر  كما    وشروطها.  هاإجراءات  ووفق  اإلسرائيلية
 الجوار.   ودول فلسطين بين البرية

 
  حركة   على  عديدة  قيود  بفرض  كذلك  االحتالل  سلطات  تقوم  ،سابقاً   إليه  اإلشارة  تمت  وكما

 للقطاعات  التحتية  البنية  وتدمير  ،كافة  الطبيعية  الموارد  على  والسيطرة  والبضائع،  المواطنين
  ، وعصبها  االقتصادية  الحياة  شريان   يعد  الذي  والمواصالت  النقل  قطاع  خاصةبو   ،االقتصادية

  حوالي   تشكل  التي  "ج"  مناطق  في  سيما  وال  الحضري،  واالزدهار  االقتصادية   التنمية  يعيق  ما
 الغربية.  الضفة مساحة من 60%
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 النقل  مرافق  ألهم  سرد  يلي  فيما   32، 2018  العام  والمواصالت  النقل  وزارة  أعدتها  دراسة  وبحسب
 فلسطين:  وإلى من البضائع لنقل حالياً  المستخدمة الحدودية  المعابرو 
 

 : )الموانئ( البحرية رافقالم
 المبردة.  المواد  خاصةبو   البضائع،  أنواع  معظم  وتصدير  استيراد  خالله  من  ويتم  حيفا:  ميناء -

 . كافة البضائع أنواع وتصدير استيراد خالله من ويتم أشدود: ميناء -

 فقط.  السيارات استيراد خالله من ويتم العقبة، ميناء بجانب يقع إيالت: ميناء -

 

 : الجوية المرافق

  خاصة ، وبالبضائع  أنواع  بعض  وتصدير  استيراد  خالله  من  ويتم  غوريون(:  )بن  اللد   مطار -
  واألعشاب،   والعينات،  واألحذية،   الزيتون،  وزيت  الزيتون،  وخشب  السريع،  والبريد  الطرود 

 والورود. 

 البرية: المعابر -

 

 :األردن مع المعابر

  أنواع   نقل   خالله  من  ويتم  أريحا،   مدينة  شرقي   يقع  حسين(:  الملك   )جسر  الكرامة  معبر -
  البضائع   نقل  إجراءات  وتعتبر   وبالعكس،  الخارجي  العالم  إلى  الغربية  الضفة  من  البضائع

  بتكاليف   ولكن  أشدود(  ميناء  )مثل  الداخل  في   الموانئ  في  المتبعة  تلك  من  أسهل  خالله  من
 أكبر. نقل

  من   الشرق   إلى  األغوار  من  الشمالية  المنطقة  في  ويقع  محمد(:  األمير  )جسر  دامية  معبر -
 إلى  عام  معبر  من  تحويله  قررت  قد  كانت  االحتالل  سلطات  أنمن    رغمعلى الو     الجفتلك.

  بشكل   فأغلقته   عادت  إنهاف  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة نشوء    إثر  بالبضائع  خاص  معبر
 .2002 العام منذ كامل

 
 
 

 
 .2018وزارة النقل والمواصالت، لوجستيات النقل في األراضي الفلسطينية،    32
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 مصر مع المعابر
  أو   مصر  وإلى  من  المسافرين  لحركة  مخصص  رفح  معبر  أن  من  الرغم  على  رفح:  معبر -

  )تعرف   2005  العام  الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  إسرائيل  بين  المعابر  اتفاقية  وفق  عبرها،
  ،2006  العام  منذ  متقطعة  فترات  وفي  ، إنهف  والوصول(،  التنقل  حركة  اتفاقية  باسم  أيضاً 

 البناء.  مواد ذلك  في بما ،البضائع لنقل المعبر استخدم

 
 : الداخل مع األخضر  الخط قرب وأ عبر المعابر

  من   البضائع  نقل  خالله  من  ويتم  طولكرم،  مدينة  قرب  يقع   ارتاح(:  )معبر  الطيبة  معبر •
 الداخل.  مع للتجارة كبيرة حركة ويشهد وبالعكس، الداخل إلى  الغربية  الضفة

  إلى   الغربية  الضفة   من  البضائع  نقل  خالله   من  ويتم  الخليل،  مدينة  قرب  يقع  ترقوميا:  معبر •
  وبالعكس،   القطاع(  مع  التجاري   التبادل  محدوديةمن    رغمعلى ال)  غزة  قطاع  وإلى  الداخل
 الداخل. مع للتجارة كبيرة حركة ويشهد

  إلى   الغربية  الضفة  من  البضائع  نقل  خالله  من  ويتم  جنين،  مدينة  قرب  يقع  الجلمة:  معبر •
 والعكس. الداخل

  الضفة   من  البضائع  نقل  خالله  من  ويتم  هللا،  رام  مدينة  قرب   يقع  التجاري:  بيتونيا  ممر •
 وبالعكس. الداخل إلى الغربية

  من   الزراعية  البضائع  نقل  خالله   من  ويتم  الشمالية،   األغوار   منطقة  في  يقع  بيسان:  معبر •
 فقط. الزراعية  المواسم بعض في وذلك وبالعكس، الداخل إلى  الغربية  الضفة

 معينة  أنواع  لنقل  أحياناً   ويستخدم  جنين،  محافظة   في  برطعة  بلدة  قرب  يقع  الريحان:  معبر •
 والعكس. الداخل إلى الغربية الضفة من محدودة  وبكميات البضائع من

  المواد   فيها  )بما  البضائع  نقل  خالله  من  ويتم  رفح،  مدينة  قرب  يقع  سالم:  أبو  كرم  معبر •
 ذلك   في  بما  ،المستوردة  البضائع)  وبالعكس  الخارجي  العالم  إلى  غزة  قطاع  من  الغذائية(
 غزة. قطاع في  حالياً  الوحيد النشط التجاري  المعبر ويعد الوقود(،

 
 الغربية  الضفة  بين   البضائع  نقل   شاحنات  أعداد   يوضح  (4)  الجدول   فإن   ،نفسها  لدراسةل  وتبعاً 

 الشاحنات   عدد  أن   مالحظة  مع  ،2017-2014  السنوات  خالل  المعابر  بعض  عبر  والداخل 
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    والفارغة.   المحملة   الشاحنات  يشمل  كما  االتجاهين،  في  الشاحنات  عدد   إجمالي   يشمل  المرصودة
  هذه   خالل  %5  والخارجة  الداخلة  الشاحنات  حركة  في  السنوية  الزيادة  نسبة  متوسط  بلغ  وقد

 الفترة. 
 

  المعابر بعض عبر البضائع  نقل شاحنات أعداد (:4) جدول
 2017-2014 السنوات خالل

 

 المعبر  اسم
 الشاحنات  عدد 

2014 2015 2016 2017 

 86,102 78,787 80,021 74,308 الجلمة 

 128,093 117,938 115,498 115,639 الطيبة 

 142,444 131,438 125,510 118,700 ترقوميا 

 356,639 328,163 321,029 308,647 المجموع 

 . 2018 الفلسطينية، األراضي في النقل لوجستيات والمواصالت، النقل وزارة المصدر:
 
 البضائع  نقل مركبات الستيعاب الالزمة  للطرق  الفيزيائية األبعاد 3-4
 

 الشاحنات  أبعاد أ.
 التصنيف  حسب  البضائع  نقل  مركبات  تصنيف  تعتمد  والمواصالت  النقل  وزارة  أن من    رغمعلى ال

 تناول  وعند  نهإف  الترخيص،  ولغايات  الوزن   حسب  فئات  إلى  المركبات   تقسيم  لغرض  األوروبي
 هو  باالعتبار  يؤخذ   ما  فإن  والمواصالت،   الطرق   لمرافق  الهندسي  بالتصميم  الخاصة   القضايا
 المستخدمة  األمريكية  المعايير  وفق  للشاحنات،  الهندسية  األبعاد  فيها  بما  المركبات،  تصنيف

  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  والمواصالت  الطرق   مسؤولي  هيئة  وضعتها  التي  ،أيضاً   ،عالمياً 
 Officials Transportation and Highway State of Association American

(AASHTO).    العجالت  قاعدة  معيار  ماستخدا  ويتم  (Wheelbase)  األنواع   بين  للتمييز  
 األمامية  العجالت  محاور  بين  المسافة   عن  عبارة  وهو  ،البضائع  نقل  مركبات  من  المختلفة
 تصنيف  حسب  WB-12  المركبة  فإن   المثال،   سبيل  فعلى     للمركبة.  الخلفية  العجالت  ومحاور

AASHTO 12 بطول والخلفي األمامي المحورين بين عجالت بقاعدة مقطورةالو  قاطرةال تمثل  
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 الصغيرة  للشاحنة  تقريباً   رامتأ  6  من  فلسطين  في  للشاحنات  العجالت  قاعدة  طول  ويتراوح    .اً متر 
(SU-9  تصنيف  حسب  AASHTO)  إلى  تقريبًا،  رامتأ  9  إلى  يصل  للمركبة  إجمالي  وبطول 

 إجمالي  وبطول  (AASHTO  تصنيف  حسب  WB-20)  والمقطورة  للقاطرة  اً متر   20  من  أكثر
  فلسطين،   في  التجارية  المركبات  عروض  يخص  وفيما    .اً متر   22  من  أكثر  إلى  يصل  للمركبة

-WB)  والمقطورة  للقاطرة  متر  2.59  إلى  (SU-9)  الصغيرة  للشاحنة  متر  2.44  من  تتراوح  فهي

  لبعض   متر  3.35  من  فتتراوح  فلسطين،   في   التجارية  المركبات  بارتفاعات  يتعلق  فيما  أما    (.20
 والمقطورات  القاطرات  أنواع  لمختلف  متر  4.11  إلى  (SU-12و  SU-9)  الصغيرة  الشاحنات  أنواع
 (.WB-20 )مثل

 
  للطرق   الهندسي  للتصميم  جداً   ضرورية  تعتبر  التي   ،التجارية  المركبات  أبعاد  إلى   وإضافةً 

  تصميم   في  سيما  ال  أيضًا،   قصوى   أهمية  له  المركبات  لهذه  الدوران  قطر   نصف   فإن  والتقاطعات،
 يبلغ  (SU-9)  الصغيرة  للشاحنة  الدوران  قطر  نصف  فإن  المثال،  سبيل  وعلى    التقاطعات.

 (.WB-20) والمقطورة للقاطرة متر 13.66 يبلغ بينما متر، 12.73
 

 التصميمية   المركبات  وخصائص  أبعاد  اختيار  كيفية  حول  معلومات  تضمين  تم   قد  وكان  ،هذا
 33، الطرق   على   المرورية   السالمة  دليل  في   فلسطين  في   المختلفة  الطرق   لتصميم  المعتمدة  القياسية

 والمواصالت  الطرق   مسؤولي  رابطة  وضعتها  التي  واإلرشادات  المعاييرإلى    ذلك  في  استند  الذي
  بخصوص   بالفعل  اً مستخدم  الدليل  يكون   أن   من   بد   وال    .(AASHTO)  األمريكية  الواليات  في

  باالعتبار،   بتصنيفاتها  والقاطرات/المقطورات  الشاحنات  من  المعتمدةالتصميمات    المركبات  أخذ
 ذات   الصغيرة  الشاحنات  استخدام  يتم  ما  عادةً و     .المركبات  هذه  تسلكها  التي  الطرق   تصميم  عند

-WB  )مثل  والمقطورات  والقاطرات  المحلية،  الطرق   لتصميم  (SU-12و  SU-9)  المنفردة  الوحدة

 ارتفاع  أقصى  فإن  ذلك،ى  لإ  واستناداً     والشريانية.  التجميعية  الطرق   لتصميم  (WB-20و  12
 متر.  2.60 هو لها عرض وأقصى متر، 4.11 هو لمركباتا هذهل

 
 

 
 . 2013وزارة النقل والمواصالت، دليل السالمة المرورية على الطرق في فلسطين،    33
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 الحركة مسارب ب.
 أن  ويجب    المركبات.  حركة  مسرب   هو  للطريق  العرضي  المقطع  عناصر  من  عنصر  أهم  إن

  2.6)  والحافالت  للشاحنات  التصميمية  المركبة  عرض   من  أكبر  الحركة   لمسرب  عرض   أقل   يكون 
 يقل  أال  ويفضل  الطريق،  على  األخرى   المركبات  مع  مناسب  هامش   توفير  يضمن  بشكل  متر(

  3.6  فهو  السريعة(  الطرق   على  خاصةوب)  األمثل  العرض  أما    متر.  3.0  عن   المسرب  عرض
  على   سلباً   يؤثر  متر  3.75على    الحركة  مسرب  عرض  زيادة  أن   إلى  اإلشارة  تجدر  كما    متر.

 .نفسه الوقت في المسرب باستخدام مركبة من ألكثر يتيح ذلك ألن ،المرورية  السالمة
 
  مركبات   تستخدمها  التي  الطرق   لمعظم  المسارب  عرض   من  األدنى  الحد   توفر   من   الرغمعلى  و 

 مساربها  المدن(   داخل  خاصةً وب)  اً طرق  هناك  إن ف  ،وخارجها  الفلسطينية  المدن  داخل   البضائع  نقل
  عالمات   تالشي  أو   غياب  أن  كما    .التجارية  المركبات  الستيعاب  كاف    بشكل  عريضة   ليست

 غير  وكأنه  يبدو  المسرب  من  جعليو   ،السائقين  إرباك  إلى  ؤديي  الحركة  لمسارب  التخطيط
 تحديدًا. التجارية للمركبات كاف   بشكل عريض

 
 الطولية  الميول ج.

  القيام   عند   ،الشاحنات  وبخاصة  المركبات،  أداء   على   الطولي   الميل  أثر  بالحسبان   يؤخذ   أن  يجب
  الميول   كانت  إذا  ملموس  بشكل  سرعاتها  تنخفض  حيث  العمودي،  المستوى   في  الطرق   بتصميم

  المرورية   الحوادث  أسباب  أهم  نإ  وحيث    هبوطًا(.  أو  )صعوداً   االنحدار  شديدة  أو  جداً   طويلة
 ميول  اختيار  يتم  أن  يستحسن  فإنه  الطريق،  على  المارة  المركبات  سرعة  في  الكبير  التفاوت  هو

  وباقي   الشاحنات  بين  متقاربة  سرعات  على  المحافظة  في  يسهم   ما  اإلمكان  قدر  منخفضة
  بدوره   يعتمد  الذي  به  المسموح  األقصى   الحد  الميل  يتجاوز  أال  يجب  األحوال  وبكل  المركبات،

  الطرق   على   المرورية   السالمة  دليل   فإن   عام،   وبشكل    المنطقة.  وطبيعة  الطريق  تصنيف  على
 120  قدرها  تصميم  لسرعة  %5  بين  للميول  القصوى   القيم  تكون   بأن  يوصي  34، فلسطين  في

 وطبيعة   الطريق  تصنيف  على  بناء  ،كم/ساعة  50  قدرها  تصميم  لسرعة  %12-7  إلى  كم/ساعة
  األدنى   الحد   تحديد  يتم  فإنه   أخرى،  ناحية   ومن    الطريق.  بها  يمر  التي  المنطقة  في   التضاريس

 
 . 2013وزارة النقل والمواصالت، دليل السالمة المرورية على الطرق في فلسطين،    34
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  بحيث  الطولي،  االتجاه  في  للطرق   األمطار  مياه  تصريف  متطلبات  على  بناء  المقبول  للميل
 %.0.5-0.3 يساوي  ميل أدنى يكون  بأن يوصى

 

  داخل   البضائع  نقل  مركبات  تستخدمها   التي  ،لطرق ا  مقاطع  من  بعضاً   هناك  أن   المالحظ  ومن
  مبين  هو  ما  وفق   بها  الموصى  الحدود   من   أكبر  طولي  ميل  لها   ،وخارجها  الفلسطينية  المدن 
 الطبيعة  حسب  وذلك  ،ملموس  بشكل  ذلك  من  أعلى  ميول  وجود  أحياناً   يالحظو   بل  ،أعاله

ما   وسرعتها،  المركبات  هذه  حركة   على  سلباً   يؤثر  ما  ،المناطق  هذه  مثل  في  الجبلية   الطبوغرافية
 المقاطع. هذه  على  ككل المرور تشغيل وظروف سالمة على بدوره ينعكس

 
 (Climbing Lanes) التسلق مسارب د.
  الستيعاب   تسلق مسرب إنشاء يفضل وطويال، صاعداً  الميل فيها يكون  التي الطرق  مقاطع في

  خراآل  الصاعد  الطريق  مسرب  من  إزاحتها  وبالتالي  الشاحنات،  خاصةبو   ،البطيئة  المركبات
  إلى   إضافة  للطريق،  المرورية  والسالمة  السعة  على  أثرها  من  التقليل  إلى  يؤدي   ما  )األساسي(،

 .والالحقة السابقة المقاطع في  وكذلك ، الصاعد الميل ذي المقطع في  الخدمة مستوى  تحسين
 

 أو   الشريانية  الريفية  الطرق   خاصة وب  الغربية،  الضفة  طرق   في  عدة  تسلق  مسارب  وهناك
  نابلس   لمدينة  الشرقي   الشمالي  المدخل   طريق  من  مقطع  ،ذلك  على  األمثلة  منو     التجميعية.

 ومقطع  نابلس،  محافظة  في  قوصين-ايبا  بيت  طريق  من  ومقطع  نابلس(،  باتجاه  الباذان  )طريق
  في   حزما-جبع  طريق  من  ومقطع  الظهر،  سيلة  بلدة  في  يمر  الذي  جنين-نابلس  طريق  من

 وغيرها. ، ...القدس محافظة
 

   المقاطع. هذه على الخدمة مستوى  ويحسن ،المروري  االزدحام من  المسارب هذه وجود ويخفف
  الضفة   في  وتجميعية(  )شريانية  رئيسية  طرق   منعدة    مقاطع  هناك  فإن  ذلك،  منوعلى الرغم  

 إلى  تفتقر  يومي،  بشكل  الشاحنات  من  كبيرة  أعداد  منها  وتمر  ،طويلة   صاعدة  ميول  ذات  الغربية
   المرورية.   بالسالمة  تتعلق  ومشاكل  كبير  مروري   ازدحام  من  تعاني  وبالتالي  ،تسلق  مسارب

  ، ... األغوار–زعترة  وطريق  النار،  وادي  وطريق  زعترة،-حوارة  طريق   مقطع  المقاطع  هذه  تشملو 
 وغيرها.
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 ( Truck Escape Ramps) للشاحنات الهروب مسارب هـ.

  له   ويكون   ،الطريق  بجانب  إنشاؤه  يتم  نسبياً   طويل  مسرب  بأنه للشاحنات  الهروب  مسرب  يعرف
  خاصةبو   ،المركبات  لتمكين  الحاد   الهابط  الميل  ذات  الطرق   مقاطع  في  ويستخدم  صاعد،  ميل

  بعيداً   آمن  بشكل   والتوقف  إليه  اللجوء   من   ،الفرملة  عملية   في   مشاكل   من  تعاني  التي   الشاحنات
 مسرب  ويحسن    األخرى.  المركبات  أو  باألجسام  العنيف  االصطدام  تفادي  وبالتالي  الطريق،  عن

  ، المرورية  الحوادث  عدد  تقليل  في  يسهم  حيث  للطريق،  المرورية  السالمة  مستوى   الهروب
 .التجارية المركبات فيها تشترك التي تلك خاصةوب
 

  من   رغمعلى الو     األغوار.-زعترة   طريق  على  يقع  وحيد  هروب  مسرب  الغربية  الضفة  في  يوجد
 الهابطة  الميول  ذات  الغربية  الضفة   في  وتجميعية(  )شريانية  رئيسية  طرق   من  أخرى   مقاطع  وجود

  إنشاء   يتم  لمإنه  إال    يومي،  بشكل   التجارية  المركبات   من  معتبرة  أعداد  منها   تمر  التي  ،الحادة
 عليها. هروب مسارب

 
 الطرق  ورصفات سماكات 3-5
 

 األساس  تحت  ما  وطبقة  األساس  وطبقة  اإلسفلت  طبقة  من  عادة  المرنة  الطرق   رصفات  تتكون 
  عدة،   عوامل على الطبقات وسماكة عدد ويعتمد  الطبيعية. األرض طبقة إلى إضافة ،)أحيانًا(

 تحمل  وقوة  الطريق،  ستستخدم  التي  المركبات  ونوع  عدد  عن  الناجمة   المرورية  األحمال  أبرزها
   المرتفعة.   الحرارة  درجات  أو  الثلوج  أو  األمطار  مثل  البيئية  العوامل  إلى  إضافة   التربة،  وتصنيف

  المرورية   األحمال  قيمة  تحديد  في  الرئيس  الدور  يلعب  الشاحنات  عدد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر
   . الشاحنات  مع  بالمقارنة  يذكر  يكاد  ال  الرصفة   على  السيارات  تأثير  أن   حيث  الرصفة،  على 

 تصميم  عند  الشاحنات  تأثير  على   فقط  والتركيز  السيارات  تأثير  إهمال  يتم  ما  عادة  فإنه  وبالتالي،
 الرصفات.

 
  الطرق   تصميم  وعند    فلسطين.  في   الرصفات  لتصميم  (AASHTO)  الرصفات  دليل  اعتماد  ويتم

 ،االكتفاء  ويتم  الطرق،  تصميم  أعمال  على  للموافقة  الرصفة  تصميم   شترطي  ال  ه فإن  الحضرية، 
  تطوير   صندوق   يطلب  بينما،  للرصفات  الالزمة  الطبقات  وسماكة  عدد  من  األدنى  بالحد  ،عادة
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  بأنها  المصنفة  الطرق   تصميم  أعمال  ضمن  الرصفة  بتصميم  القيام  المحلية  الهيئات  وإقراض
 عدد  من  األدنى  بالحد  االكتفاء  فيتم  ،المحلية  للطرق   أما  رابطة(،  أو  )رئيسية  محلية  غير  طرق 

 الريفية   الطرق   تصميم  في  بينما،  جيداً   التربة  تصنيف  كان  حال  في  الالزمة  الطبقات  وسماكة
  الرصفة   بتصميم  القيام  تشترط  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  فإن  التجمعات(،  أو  المدن  )بين

 الطرق. هذه تصميم أعمال في
 
 الطرق  على الحموالت 3-6
 

 رصفات  على  الكبيرة(  والحموالت  األوزان  ذات  خاصةوب)  الشاحنات  لمرور  كبير  تأثير  هناك
 أكبر  الطريق  رصفة   على   محملة  واحدة  شاحنة   مرور  تأثير  يكون   أن  الممكن  من  حيث  الطرق،

 الشاحنات  تأثير  إلى   إضافة   هذا    األحيان.  من  ريكث  في  صغيرة  سيارة  آالف  عشرة  مرور  تأثير  من
  هذه   وأوزان  حموالت  تحديد  يتم  ما  عادة  فإنه  المرورية،   والسالمة  المرور  حركة  سهولة   على

  السعة   محدودة  تكون   حيث  ،المدن   داخل  خاصةوب  الطرق،  باستخدام  لها  يسمح  التي  المركبات
  نابلس   )مثل  الفلسطينية  المدن  بعض  وهناك   األصل.  في  مرورية  ازدحامات  من  وتعاني  ،غالباً 
  مراكز   في  خاصةوب  وأوزانها،  الشاحنات  حموالت  على  القيود  هذه  مثل  تفرض  التي  هللا(  ورام

 رقابة  وجود  لعدم  معدوماً   يكون   يكاد  القيود  هذه   بمثل  االلتزام  أن  إال  الذروة،  ساعات  وفي  ،المدن
 الخصوص.   بهذا  العقابية  اإلجراءات  ولغياب  للشاحنات  توزين  ومعدات  مرافق  توفير  ولعدم  ،كافية

 

 الشاحنات  إيقاف وساحات اللوجستية البضائع/المناطق نقل منشآت أوضاع تحليل 3-7
 
 (Logistic Areas) اللوجستية البضائع/المناطق نقل منشآت 1- 7- 3
 

  لألنشطة   المخصصة  والمرافق  المناطق  بأنها  اللوجستية(   )المناطق  البضائع  نقل  منشآت  تعرف
  الغربية  الضفة   في   توجد   وال  ، هذا    البضائع.  وتوزيع  وتخزين  شحن   مثل  البضائع  بنقل  المتعلقة

  ، العطاء ووثائق والتصاميم المخططات إعداد من رغمعلى ال البضائع،  لنقل خاصة منشآت أية
 .الصناعية الزراعية أريحا مدينة من كجزء اللوجستية  المنطقة إلنشاء ،مؤخراً 
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  على   غزة  مدينة  شرق   لوجستية  منطقة  إلنشاء  وتصاميم  مخططات  إعداد  ،أيضاً   ،تم  قد  وكان
  االحتالل  سلطات   ولكن  ،عاماً  20  حوالي  منذ  كارني(  يسمى  ما   )أو  المنطار  معبر  عند  الحدود 

  خالل من  أمريكي بتمويل أعدت التصاميم أنمن  رغمعلى ال المنطقة هذه إنشاء على  توافق لم
 المعبر   هذا  إغالق  بعد  فيما  قررت  قد  االحتالل  سلطات  وكانت    الدولية.  للتنمية  األمريكية  الوكالة

 أبو كرم  معبر على االقتصار  وتم ، 2012 العام  كلياً  أغلق  حيث ،2007 العام   منذ مراحل على 
 غزة. قطاع وإلى من البضائع لنقل سالم

 
  للمركبات  (Bonded)  لوجستية  منطقة  إلنشاء  دراسات  أعدت  قد  والمواصالت  النقل  وزارة  وكانت

  لتدار   المرور،  ومنتجات  المركبات  تخزين  خاللها  ليتم  المرور  ومنتجات  والمستعملة  الجديدة
  دخول   عند  المسؤولية  تديرها  التي  الجهة  تتحمل  بحيث  الخاص،  القطاع  قبل  من  أو  ،حكومياً 

 إشراف  تحت  وفنياً   إدارياً   تكون   حيث  فيها،  بقيت  طالما  اللوجستية  المناطقإلى    المذكورة  البضائع
 عمليات  تتم  وقد     المالية.  وزارة  في  الجمارك  إدارة  إشراف  تحت  وجمركياً   ،والمواصالت  النقل  وزارة

 خالل  من  المنتجات  أو  المركبات  هذه  أوضاع  تغيير  من  ذلك  غير   أو  إضافاتو   فرز،و   تنظيف،
  تصدير   يتم  قد   سنة(،   لمدة   تصل  )قد  التخزين  فترة  وخالل    التصنيع.  حد إلى    تصل   ال  عمليات
 قرية  في  اً دونم  30  حوالي  بمساحة  موقع  اختيار  تم  وقد    الجمركية.  الرسوم  دفع  دون   البضائع

  الفوقا،   عور  بيت  معبر  من  الموقع  قرب  العتبارات  والبيرة  هللا  رام   محافظة  في  التحتا  عور  بيت
  التقدم   يتم  لم   ولكن   ،2011  العام  الوزراء  مجلس  قرار  وفق  وذلك  التحتية،  البنية  توفرإلى    إضافة 

 اآلن.  حتى المنطقة هذه إنشاء نحو
 

 لوجستية  منطقة  إنشاء  على  األردن  مع  االتفاق  تم  أنه  2019  العام  أعلن  أنه  إلى  اإلشارة  من  بد  وال
  حوالي   إلى  تصل  بتكلفة  ،البلدين  بين  التجارة  انسياب  لتسهيل  الشونة  بمنطقة  األردني  الجانب  في

  مخازن   وإقامة  ونقلها،  البضائع  تفريغ  لتسهيل  المنطقة  وتهدف    أمريكي.  دوالر  مليون   42.3
  من   الفلسطينية  الواردات   أو  البلدين،   بين  والواردات   الصادرات  عملية   وتسريع  للنقل،  وحاويات

 بعد. يتم لم المنطقة هذه إنشاء تنفيذ أن إال ،األردن عبر الخارج
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 والتنزيل  والتحميل المركبات إليقاف المخصصة والمواقف الساحات 2- 7- 3
 

 المدن  داخل أ.
  هذا  يكون  عام وبشكل لشاحناتهم، مواقف يوفروا  أن  الشاحنات  وأصحاب الشركات على يتوجب

  المدن،   أطراف  على  الشاحنات  إليقاف  خاصة  ساحات  جدو ت  وال    الخاص.  القطاع   من  باً مطلو 
  الغرض.  لهذا  مخططة  مناطق  أي  الفلسطينية  للمدن  الهيكلية  المخططات   ضمن  تتوفر  ال   كما
  السيارات  ستخدامال  المخصصة  الوقوف  أماكن  في  بالوقوف  للشاحنات  يسمح  ال  أن  يجب  كما

  على  خطراً  ذلك يشكل حيث  التجارية، األماكن أو السكن أماكن في سواء العامة، الشوارع على
 يسمح   أال  يجب  فإنه   وبالتالي،    .للشوارع  التشغيلية  الظروف   على  كثيراً   يؤثر  المرورية  السالمة

 off-street)  خارجها  محددة  ساحات  في   وإنما  العامة،  الشوارع  على   للشاحنات  مواقف  بتوفير

parking)،  المدن أطراف على بذلك خاصة  أماكن في الشاحنات إليقاف خاصةبو . 
 

  مواقف   توفر  الفلسطينية  المدن  بعض  فإن   للبضائع،  والتنزيل  التحميل  بمواقف  يتعلق  فيما  أما
  في  تستخدم  بحيث  المدن،  لهذه  لتجارية  المراكز  في  خاصةبو   وتنزيلها،  البضائع  لتحميل  خاصة
 كثيرة   مخالفات  تحصل  ما  عادة  فإنه  ذلك،   ومع    الذروة(.  أوقات  عن  )بعيداً   فقط  محددة  أوقات
  إما   وذلك  التجارية،  المحالت  أصحاب  أو  السائقين  التزام  وعدم  المرورية   الرقابة  غياب  بسبب

  باستخدام   أو  المحددة،  األوقات  غير  في  لكنوتنزيلها    البضائع  لتحميل  المواقف  هذه  باستخدام
  ازدحام   خلق  إلى  يؤدي  ذلك  فإن   الحالتين،  كلتا  وفي    الخاصة.  السيارات  قبل  من  المواقف  هذه

  السعة   ذات  المناطق  هذه  شوارع  في  المرور   تشغيل  وظروف  سالمة   على  سلباً   ويؤثر  ،مروري 
 أصاًل.  المحدودة

 
 المدن  خارج ب.

 وإنما  المدن،  بين  الطرق   على المركبات(  من  نوع  أي  )أو  للشاحنات  مواقف  عادة  هناك  يكون   ال
  لالستراحة   ومواقف   ساحات  أو  المستودعات،  أو   الصناعية  المناطق  في   للشاحنات  ساحات

  الساحات   من  قليل  عدد  ويتوفر    المدن.  بين  الخارجية  الطرق   على  للشاحنات  مخصصة
  مواقف   أو  ساحات  أية  توجد  ال  لكن  فلسطين،  في  الصناعية  المناطق  في  للشاحنات  المخصصة
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 بين   نسبياً   المسافات  قصر  إلى  ذلك   يعود  وربما  المدن،   بين  الطرق   على   للشاحنات  لالستراحة
 المدن.  هذه

 
  إلى -  وتتوفر  الحدودية،   المعابر  عند  الشاحنات  لمواقف   مخصصة   ساحات  تتوفر  ،المقابل  وفي
 القاطرات/المقطورات.  ذلك في بما ،التجارية المركبات لوقوف مناسبة بأبعاد -ما حد
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 : الرابع الفصل
 والبيئة   المرورية السالمة على الشاحنات حركة أثر

 
 

بعدد    وموجزاً   ،المرورية  السالمة  على  الشاحنات  حركة  لتأثير  موجزاً   عرضاً   الفصل  هذا  يقدم
 النقلآلثار    موجزاً   يقدم  كما  ، 2018-2014  بين  الفترة  خالل  وقعت  التي  واإلصابات  الحوادث

 ،مخاطرها  لتقليص  العمل  استراتيجيات حول  وموجزاً   والضوضاء،  الضارة  االنبعاثات زيادة  على
 المستدام.  النقل لمفهوم فلسطين تبني ألهمية اً وشرح

 

 المرورية  السالمة على الشاحنات حركة أثر 4-1
 

  مستوى   وعلى  ،عام  بشكل  بإحكام   مدار  غير  قطاعاً   فلسطين  في  البضائع  نقل  قطاع  يعتبر
 الكافي   االهتمام  المرورية  السالمة  وإجراءات  برامج  تعط    لم  حيث  خاص،  بشكل  المرورية  السالمة

 تتعلق   واضحة  إرشادات  توجد  ال  كما  مختلفة،  وعقبات  عوامل   بسبب  الماضية  القليلة   العقود  خالل
  بالسالمة   المتعلقة  الرئيسية  القضايا  بعض  وهناك    .البضائع  نقل  لقطاع  المرورية  السالمة  بجوانب

  أعداد   ازدياد  يالحظ  حيث  والحضري،  اإلقليمي  المستويين  على  فلسطين  في  القطاع  لهذا  المرورية
 .التجارية المركبات فيها تشترك التي فلسطين في  المرورية الحوادث

 
 مركبة فيها تشترك التي السير  حوادث مجموع بلغ فقد  35، الفلسطينية الشرطة إلحصائيات ووفقاً 

  إجمالي   من  فقط  %0.25  بنسبة  2019  العام  في  اً حادث  33  الغربية  الضفة  في  شاحنة  مع
  التوالي،   على  2016و  2017و  2018  عوام األ  في   اً حادث  81و   61و  40  مع  مقارنةً   الحوادث،

  العام و   2016  العام  بين  ما  %59  وبنسبة  ،مستمر  تناقص  في  الحوادث  هذه  عدد  أن  يعني  ما
 تشترك  التي  الحوادث  إلى  إضافة  ،اإلجمالية  السير  حوادث  أعداد  (5)  الجدول  ويبين    .2018

 .2019و  2016 بين ما لألعوام الغربية الضفة  في شاحنة مع مركبة فيها
 
 

 
35  https://www.palpolice.ps/content/studies-statistics 

https://www.palpolice.ps/content/studies-statistics
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   مركبة فيها تشترك التي وتلك اإلجمالية السير  حوادث أعداد (:5) جدول
 (2019-2016)  الغربية الضفة في شاحنة مع

 2019-2016المرور الفلسطينية، احصائيات شرطة المصدر: 
 

  تشمل  وال  وشاحنة،  مركبة  بين  الحوادث   فقط  تشمل  األعداد  هذه   أن   إلى   اإلشارة  تجدر  ،ولكن
  أو   وحيوان،  شاحنة  بين  أو  طريق،  وعابر  شاحنة  بين  أو  شاحنتين،  بين  تحصل  التي  الحوادث

  األضرار   ذات   الشاحنات  حوادث  أو  الشاحنات  انقالب  فيها  بما  ،الذاتية  الشاحنات  حوادث   حتى
فيها   تشترك  التي   الحوادث  أنواع  جميع  أعداد  تكون   أن   المتوقع  من   فإنه  وبالتالي،     فقط.   المادية

 أعاله.  الجدول   في الموضحة  األعداد من بكثير أعلى الشاحنات
 

 المحافظة 
 المجموع  2019 2018 2017 2016

مركبة مع  
 شاحنة 

إجمالي  
 الحوادث 

مركبة مع  
 شاحنة 

إجمالي  
 الحوادث 

مركبة مع  
 شاحنة 

إجمالي  
 الحوادث 

مركبة مع  
 شاحنة 

إجمالي  
 الحوادث 

مركبة مع  
 شاحنة 

إجمالي  
 الحوادث 

 1,571 8 477 1 364 1 387 4 343 2 أريحا 
 5,268 8 1,547 0 1,396 0 1,125 5 1,200 3 الخليل 

ضواحي  
 2,189 13 542 1 555 2 535 4 557 6 القدس 

 3,460 13 1,011 1 891 2 833 3 725 7 بيت لحم 
 5,872 19 1,667 2 1,470 5 1,417 4 1,318 8 جنين 

 12,988 3 3,585 2 3,763 0 3,012 0 2,628 1 رام هللا 
 1,354 6 380 0 382 1 342 1 250 4 سلفيت 

 1,301 8 358 1 346 0 321 5 276 2 طوباس 
 2,962 65 714 8 599 5 807 25 842 27 طولكرم 
 1,286 9 310 2 385 2 340 4 251 1 قلقيلية 
 9,914 63 2,574 15 2,678 22 2,422 6 2,240 20 نابلس 

 48,165 215 13,165 33 12,829 40 11,541 61 10,630 81 المجموع 



71 

  إلى   استندت  التي  36،جنين  محافظة  في  أجريت  حديثة  دراسة  في  ورد  ما  الفرضية   هذه  يدعم  ومما
  اإلجمالي   العدد   بلغ  أنه   توضح  والتي  37، المحافظة  في  الفلسطينية  المرور  شرطة  إحصائيات

 أنواع  لجميع  اإلجمالي  العدد  بلغ  فيما  ،2018  العام  في  اً حادث  1,470  المسجلة  المرورية  للحوادث
  مقارنةً   %(، 6.9  بنسبة  )أي  101  بضائع  نقل  مركبة  أو   ثقيلة  مركبةفيها    اشتركت  التي  الحوادث

 نقل  مركبة  أو  ثقيلة  مركبةفيه    اشتركت  اً حادث  71  منها  ،2015  العام  في  اً حادث  1,068  مع
 زيادة  ونسبة  ،اإلجمالي  الحوادث  لعدد   %38  إجمالية  زيادة  بنسبة  %(،6.6  بنسبة  )أي  بضائع

  سنوات   ثالث  خالل   بضائع  نقل  مركبة  أو  ثقيلة  مركبةفيها    اشتركت  التي  الحوادث  لعدد   42%
  العدد   (6)  الجدول  ويبين    حازم.  بشكل  معها  التعامل  ويجب  ، كبيرة  الزيادات  هذه  وتعتبر  فقط،

 عنها  الناجمة  اإلصابات  وعدد  ،التجارية  المركبات  حوادث  وعدد  ،المرورية  للحوادث  اإلجمالي
  اإلصابات   توزيع  (7)  الجدول   يبين  كما  ، 2018  إلى  2015  من  السنوات  خالل  جنين  محافظة   في

 .ذاتها السنوات خالل جنين محافظة  في التجارية المركبات حوادث عن  الناجمة
 

 وعدد التجارية المركبات حوادث وعدد المرورية للحوادث اإلجمالي العدد (:6) جدول
 2018-2015 من السنوات خالل جنين محافظة في عنها الناجمة اإلصابات

 

  الحوادث عدد  السنة 
 اإلجمالي 

  المركبات  حوادث  عدد 
 التجارية 

  حوادث   إصابات عدد 
 التجارية  المركبات 

  المركبات  حوادث  نسبة
 التجارية 

2015 1,068 71 56 6.7% 
2016 1,316 90 60 6.8% 
2017 1,423 101 48 7.1% 
2018 1,474 101 50 6.9% 

 %6.9 214 363 5,281 المجموع 
 
 
 

 
36  Khayria Souqia, The Framework of a Sustainable Freight Transport in Palestine in Terms of 

Environment and Safety Aspects, M.Sc. Thesis, An-Najah National University, 2020. 
 . 2018قسم الحوادث في شرطة المرور الفلسطينية في محافظة جنين،   37
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   التجارية المركبات حوادث عن الناجمة اإلصابات توزيع (:7) جدول
 2018-2015 من السنوات خالل جنين محافظة في

 

  اإلصابات  عدد  السنة 
 اإلجمالي 

  اإلصابات  عدد 
 البسيطة 

  اإلصابات  عدد 
 المتوسطة 

  اإلصابات  عدد 
 الخطيرة 

  اإلصابات  عدد 
 القاتلة 

2015 56 32 23 0 1 
2016 60 31 27 2 0 
2017 48 24 21 2 1 
2018 50 26 15 4 5 

 7 8 86 113 214 المجموع 

 
% 75  الريفية  الطرق   على  التجارية  المركبات  حوادث  شكلت  فقد   ،نفسها  اإلحصائيات  وبحسب

  ، 2018و  2015  بين   ما  األعوام   في  جنين  محافظة   في   التجارية  المركبات  حوادث  إجمالي   من
 الريفية.  أو الحضرية سواء الشريانية  الطرق  على منها العظمى الغالبية وقوع مع

 
 البيئة على النقل حركة تأثير 4-2
 

 االنبعاثات  أ.
 الفلسطيني  النقل  قطاع  فإن  2016،38  العام  في  البيئة  جودة  سلطة  عن  صادرة  إحصائيات   بحسب
  من   جرام   جيجا  0.17و  (،2CO)  الكربون   أكسيد  ثاني   من  جرام جيجا  930.1  يقارب  بـما  يساهم

  إحصائيات   هناك  توجد  ال  بينما  (،O2N)  النيتروز  أكسيد  من  جرام  جيجا  0.05و  (،4CH)  الميثان
 العضوية  والمركبات  ،(xNO)  النيتروجين  وأكاسيد  ،(CO)  الكربون   أكسيد  أول  بخصوص

 نقل   نظام  ويساهم    اآلن.  حتى  (xSO)  الكبريت  وأكاسيد  ،(NMVOCs)  الميثانية  غير  المتطايرة 
  نسبة   أنمن    رغمعلى ال  النقل،  قطاع  تأثير  مجمل  من  البيئية  اآلثار  من  %21  في  البضائع

  أعداد   مجمل  من  %9.9  تبلغ  الغربية  الضفة  في  والمقطورات  التجارية  والشاحنات  المركبات
 الشاحنات  من  الملوثات  من%  10  انبعثت  حين  في  الغربية،  الضفة  في  المسجلة  المركبات
 التجارية.  والسيارات

 
 . 2016سلطة جودة البيئة،    38
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 في   البضائع  نقل  مركبات  عن  الصادرة  االنبعاثات  تقدير  تم  قد  فإنه  39، حديثة  دراسة  وبحسب
  الكربون،   أكسيد  ثاني  مكافئ من   طن  مليون   0.53  إلى   0.31 بين   ما  2018  العام  في   فلسطين

  البلدين   بين  الفروقات   مراعاة  ضرورة   مع   ،نفسه  العام   في   األردن  في  طن   مليون   1.44  مع  مقارنةً 
  أظهرت   كما    المسجلة.  البضائع  نقل  لمركبات  اإلجمالي  والعدد  والمساحة  السكان  عدد  حيث  من

  ، 2018  العام   في   فلسطين   في   البضائع   نقل  مركبات  عن   الصادرة  االنبعاثات  مجموع  أن   الدراسة 
  أن نفسها    الدراسة   قدرت وقد   كم.  1  لكل   المنقولة  البضائع  من طن   100  لكل  طن   1.8  بلغ  قد

  1.1  إلى  1.0  بين  ما  سيبلغ فلسطين   في   البضائع  نقل  مركبات  عن  الصادرة  االنبعاثات  مجموع
  البضائع   من  طن  100  لكل  االنبعاثات  من  طن  4.4  بمعدلو   ،2040  سنة  في  طن  مليون 

  إذا   خاصةوب ،عالية القيم هذه  وتعتبر  .مرات ثالث حوالي سيتضاعف أي؛ كم 1 لكل المنقولة
 القطاع.  بهذا يتعلق فيما االستدامة لتحقيق  الهادفة والحوافز جراءاتاإل غياب استمر ما
 

 تتزايد  فلسطين  في  البضائع  نقل  مركبات  عن  الصادرة  اإلجمالية  االنبعاثات  فإن  عام،  وبشكل
 يؤثر  قد   ما  الخصوص،  بهذا  األوروبي  االتحاد  ولوائح  معايير  تطبيق  مع  حتى  مطرد،  بشكل
 المنطقة. في المناخي والتغير الحراري  االحتباس غازات انبعاثات على

 
 )الضجيج(  الضوضاء ب.

 في  بها  المسموح  الضجيج  بمستويات  تتعلق  محددة  إرشادات  أو  معايير  أية  فلسطين  في  توجد  ال
  ازدياد   في  فلسطين  في  الضوضائي  التلوث   مستوياتإن    وحيث    المختلفة.  واالستخدامات  المرافق

  الضوضائي   التلوث  أسباب  حول   شامل   وعي  إليجاد  وحقيقية  ملحة  حاجة  هناك  فإن  مستمر،
 التلوث  في  رئيسياً   مساهماً   ،منها  التجارية   خاصةبو   ،المركبات  وتعد    منه.   والوقاية  وآثاره

 العمل  يجب  فإنه  ،وبالتالي    الليل.   أثناء  خاصةبو   ،الطرق   من  القريبة  المناطق  في  الضوضائي
 عام،  بشكل  المناطق  جميع  في  التجارية  المركبات  عن  الناتجة  الضوضاء  مستوى   تقليل  على

 والمراكز   والمستشفيات  للمدارس  المجاورة  والمناطق  السكنية  المناطق  في   التحديد  وجه  وعلى 
  وتحديد   المناطق،  هذه  في  حركتها  على  صارمة  قيود  وضع  خالل  من  العمل،  وأماكن  الصحية
 المدن.  داخل  خاصة وب ،جاريةالت للمركبات  محددة وأوقات مسارات

 
39  Khayria Souqia, The Framework of a Sustainable Freight Transport in Palestine in Terms of 

Environment and Safety Aspects, M.Sc. Thesis, An-Najah National University, 2020. 
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  ذات   مناطق  من  قريبةعدة    طرق   على  الضجيج  مستويات  بقياس   ،حديثة  دراسة  قامت  وقد
  الضجيج   مستوى   أن  وتبين    جنين.  مدينة  في  ومختلط(  وصحي  وتجاري   )سكني  مختلف  استخدام

  الصحة   منظمة  بها  تنصح  التي  المستويات  يتجاوز  الدراسة  في  المشمولة  المناطق  جميع  في
  هذه   في  الضجيج  مستويات  معدالت   تراوحت  حيث  العالم،   حول  المعايير  ومعظم  ،العالمية
  العالمية   الصحة   منظمة  به  تنصح  الذي  المستوى   يبلغ  بينما  ديسيبل،  74  إلى  65  من  المناطق

 المناطق.  هذه مثل في ديسيبل 55-65
 
 المتخذة  واإلجراءات فلسطين في التلوث لمخاطر الحالي الواقع 4-3
 

 زيادة  إلى  ،رئيسي  بشكل  ،فلسطين  في  الحراري   االحتباس  غازات  النبعاثات  الكلي  االرتفاع  يرجع
  عليه  يترتب  وما  ،المركبات  امتالك  معدل  في   الملحوظ  االرتفاع  إلى   إضافة   ، االقتصادية  األنشطة

  أعدت   دراسة  وبحسب    الطاقة.   استهالك  زيادة  إلى   يؤدي  ما  ، النقل  احتياجات  في   الزيادة   من
  االحتباس   غازات  انبعاثات  جميع  من%  73  بحوالي  يساهم  النقل  قطاع  فإن  2019،40  العام

  في   فلسطين  في   المستهلكة  الطاقة   إجمالي  من %  45  حوالي   القطاع  هذا  ويستخدم    الحراري.
  ، هذا    قطاع.  أي  في   الطاقة   على   الطلب  من  األكبر  الحصة   عن   المسؤول   وهو   ، 2017  العام
 سنوية  انبعاثات  إلى  يؤدي   ما  الكربون،  أكسيد  ثاني  النبعاثات   مصدر  أكبر  النقل  قطاع  ويعد
 مقارنة  نسبياً   منخفضاً   الرقم  هذا  ويعتبر    الكربون.  أكسيد  ثاني  مكافئ   من  طن  1.014  تبلغ  للفرد

 المرتفع  السنوي   النمو  معدل  بسبب  سريع  بشكل  يرتفع  أن   المتوقع  من   ولكن  األخرى،   بالدول
  من   فلسطين  في   البضائع  نقل   ومركبات  الشاحنات  أسطول  قدم  ويعتبر    المركبات.  ألعداد

 العالية   لمعدالتها  نظراً   ،المركبات  من  النوع  هذا  عن  الصادرة  االنبعاثات   لزيادة  المهمة  األسباب
 االنبعاثات.  هذه من تقلل  التي الحديثة التقنيات وغياب  ،الوقود استهالك في

 
 والشعبية   الرسمية  الدولية  واالتفاقيات  والجهود  المبادرات  دعم  على  الفلسطينية  الحكومة  دأبت  وقد

  سياسات   لبلورة  ملحة   حاجة   وهناك    الحراري.  االحتباس  مخاطر  ومواجهة  البيئة  حماية   إلى  الهادفة 
 كثقافة  البيئة  حماية  مفهوم  وترسيخ  ،الواقع  أرض  على  للتنفيذ  قابلة  عمل  وخطط  واستراتيجيات

 
40  Friedrich Ebert Stiftung, The Mobility Transition in the MENA Region, 2019. 
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 الدور   تلعب  التي  االحتالل  ممارسات   وفضح  ومراقبة  ،الوطني  التحرر  بمفهوم  وربطه  وطنية،
 مفهوم  وترجمة  لتبني  ضرورة  هناك  اإلطار،  هذا  وفي    .الفلسطينية  البيئة  تلويث  في  الرئيسي

  المستدامة   التنمية  أهداف  من  عدد  في  رئيسياً   حيزاً   يحتلاألمر الذي    عملي،  بشكل  المستدام  النقل
2030. 

 
 األسطول   لتحديث  امتيازات  لمنح   إجراءات  باتخاذ  بدأت  قد  والمواصالت  النقل  وزارة  وكانت

 في  س.  ع.  (2021/18/2)  رقم  قرار  صدر  حيث   ،للبيئة  صديقة  آمنة  مركبات   ءاقتنا  وتشجيع
 أحدث  مستخدمة  شاحنات  وشراء  القديمة  الشاحنات  شطب  يشجع  الذي  ،2021  ثانيال  كانون 
 منها.  بدالً  السوق  من نسبياً 

 
 41المستدام النقل لتحقيق المقترحة العامة االستراتيجيات 4-5

 

  على   الضوء  تسليط  من  بد  ال  المستدام،  النقل  لتحقيق   المقترحة  العامة  االستراتيجيات  عرض  قبل
  في   بالظهور  المستدام  النقل  مفهوم  بدأ  فقد    السنوات.  مدى  على  وتطوره  المستدام  النقل  مفهوم
  ريو  في  1992  العام  عقدت  التي  المتحدة  لألمم  األرض  قمة  وشكلت    الماضي.  القرن   اتيتسعين

  وأصبح  المستدامة،  التنمية في النقل بدور باالعتراف همةم تحول نقطة البرازيل  في جانيرو دي
  ظهر ي  حيثو   المتحدة،  األمم  منظمة  تقودها  التي  العالمية  األجندة  على  رئيسياً   موضوعاً   ذلك  بعد
 التالية:  المتتابعة األحداث خالل  من ذلك

 

  العام   في  ةعشر   التاسعة  االستثنائية  الدورة  في  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  الحظت -
 العالمي  الطلب  تزايد  وراء  الرئيسية  الدافعة  القوة  النقل  يكون   "أن  المتوقع  من  أنه  ،1997

 42. "الطاقة على

  الختامية  وثيقتها  في  أشارت  ،2002  لعامل  المستدامة  للتنمية   العالمي  القمة  مؤتمر  في -
 "البنية  في:  المستدام   للنقل  االرتكازية  النقاط  تحديدإلى    للتنفيذ"  جوهانسبرغ  "خطة  بـ  المعروفة 
 كفاءة   التكاليف؛   تحمل  على  القدرة  البضائع؛  توصيل  شبكات  العام؛  النقل  نظم  التحتية؛

 
41  https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport 
42   https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport
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  من   والحد  الحضرية،  المناطق  في  والصحة  الهواء  نقاء  تحسين   مراعاة  مع  النقل؛  وجودة
 43". الكربون  انبعاثات

 هما   والتنقل  النقل  "أن  ،باإلجماع  العالم  قادة  أقر  ،2012  عاملل  المتحدة  األمم  مؤتمر  في -
 االقتصادي  النمو  المستدام  النقل  يعزز  أن  ويمكن    المستدامة.  للتنمية  أساسيان  محوران
  احترام   مع  لالقتصاد  أفضل  تكامالً   يحقق  الذي  المستدام  والنقل   الوصول  إمكانية  ويحسن
 المناطق  بين  الروابط  وتعزيز  المدن،   وصمود  والصحة،  االجتماعية،  العدالة   وتحسين  البيئة،

 الريفية". المناطق  إنتاجية ودعم والريفية،  الحضرية

 فيعر   استشاري   فريقتشكيل  عن    2014  آب/أغسطس  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  نلعأ  -
  النقل   ذلك  في  بما  ،ل من جميع قطاعات النقليبتمث  ST)-(HLAG  المستدام  للنقل  المستوى 

  في   العام  والنقل  البحري   والنقل  الجوي   والنقل  الحديدية  والسكك  الطرق   خالل  من  ،البري 
 .الحضرية المناطق

  على   التأكيد  تم  ،2016  الثاني/نوفمبر  تشرين  في   المستدام  للنقل  األول   العالمي  المؤتمر  في -
  وُقدمت  خاصة،   بحاالت  تمر  التي  للبلدان  المستدام  النقل  بأهمية  الدولي  المجتمع  اعتراف

 بشأن  توقعات  تقرير  في  العام  األمين  إلى  السياسات  بشأن  االستشاري   الفريق  توصيات
 التنمية".  أجل من المستدام  النقل "تعبئة بعنوان العالمي، المستوى   على  المستدام النقل

  من   العديد  ضمن  المستدام  النقل  تضمين  جرى   ،2030  لعام ل  المستدامة  التنمية  خطة  في -
  والطاقة   والصحة  الغذائي  األمن  تعزيز  في  دوره  على  والتأكيد  المستدامة،  التنمية  أهداف
  النقل   أهمية  على   وأكد     البشرية.  والمستوطنات  والمدن   التحتية  والبنية  االقتصادي  والنمو

 األكبر  المستهلك  كونه  بحكم  المناخي،  التغير  بشأن  باريس  اتفاقية  أهداف   تحقيق  في
 44. للطاقة

  في   النقل  وزراء  مجلس  أعلنه  الذي  التعريف  نقتبس  المستدام،  بالنقل  المقصود  ولتوضيح -
 الذي:   النقل نظام بأنه 2011 العام 45األوروبياالتحاد 

 

 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
45  https://www.eltis.org/glossary/sustainable-transport-

system#:~:text=Definition%20%E2%80%93%20The%20EU%20 

Transport%20Council,within%20and%20between%20successive%20generations. 

https://www.eltis.org/glossary/sustainable-transport-system#:~:text=Definition%20%E2%80%93%20The%20EU%20
https://www.eltis.org/glossary/sustainable-transport-system#:~:text=Definition%20%E2%80%93%20The%20EU%20
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 والمجتمعات  والشركات  لألفراد  األساسية  والتنمية  الوصول  احتياجات  بتلبية  يسمح •
  األجيال   داخل  المساواة   وتعزز  البيئي،  والنظام  اإلنسان  صحة  مع  تتوافق  وبطريقة  ،بأمان

 . بينها وفيما المتعاقبة

 وسائل   اختيار  إمكانية  ويوفر   وفعال،  عادل   بشكل  تشغيله  ويتم  التكلفة،  ميسور  يكون  •
 .المتوازنة  اإلقليمية التنمية وكذلك ، التنافسي االقتصاد  ويدعم النقل،

 . امتصاصها  على الكوكب قدرة يضمن بما والمخلفات االنبعاثات من يحد •

 . أقل أو توليدها بمعدالت متجددة موارد يستخدم •

 .أقل  أو متجددة بدائل تطوير بمعدالت متجددة غير موارد يستخدم •

 الضوضاء.  وتوليد األرض استخدام  على التأثير تقليل •

 
  النقل   أن  ،2030  العالمية  المستدامة  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  واالستراتيجيات  األهداف  وتبين

   تحقيقها. ى  لإ  العالم  ومنظمات  دول  تسعى  التي  المستدامة  التنمية  مكونات  أهم  أحد  هو  المستدام
 األهداف  أو  المستدامة  التنمية  أهداف  2015  العام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  حددت  وقد

 مخططاً   ليكون   مصمماً   مترابطاً   اً عالمي  هدفاً   17  من  مكونة  مجموعة  عن  عبارة  وهي  46،العالمية
  العام   بحلول  األهداف  هذه  تحقيق  المفترض  ومن    للجميع.  استدامة  وأكثر  أفضل  مستقبل  لتحقيق
  تحقيق   طريق  عن   استدامة  أكثر  البشرية  والتجمعات  المدن   بجعل  11  رقم   الهدف   ويعنى    .2030
 المستدام.  بالنقل والمتعلق ، 11.2 الفرعي الهدف أهمها من عدة،  فرعية أهداف

 
  على   العمل  يجب  فإنه  النقل،  لنظام  الرئيسية  المكونات  من  يعد  البضائع  نقل  نظامإن    وحيث
  نقل  نظام   إلى   الوصول   في   حيوي   دور   من   له  لما   استدامة   أكثر  فلسطين  في   النظام  هذا   جعل

  من   مجموعة  هناك  فإن  ،ذلك  ولتحقيق    عام.  بشكل  مستدامة  وتنمية  خاص،  بشكل  مستدام
 أهمها:  ومن تلبيتها، على  والعمل يهانتب يتوجب التي األهداف

 
 االنبعاثات.  وتقليل التكاليف خفض وبالتالي الوقود، كفاءة تحسين -

 البضائع. لنقل المناسبة والخدمات التحتية البنية توفير -

 
46  United Nations, Sustainable Development Goals (SDGs), 2015 
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 الهواء. ملوثات انبعاثات تخفيض -

  والفعالة   الحديثة  التقنيات  استخدام   لدعم   النقل  وشركات  والشاحنين  الحكومة  بين  التعاون   زيادة -
 الذكية.  النقل وأنظمة واالتصاالت، المعلومات تقنيات وتشمل الوقود، استهالك في

 االجتماعية. الناحية من شموليةً  أكثر البضائع نقل قطاع جعل -

 المستدام.  البضائع نقل إلى الوصول تحسين -

 موثوقية. أكثر تسليم أوقات تحقيق -

 
 والعمل  تبنيها  يمكن  التي  االستراتيجيات  من  العديد  هناك  فإن  األهداف،  هذه  تحقيق  أجل  ومن
 يلي: ما تشمل التي و  تنفيذها،ل خطط وضع  على

 

 البضائع،   نقل  على  الطلب  تقليل  إلى  وتهدف  :(Avoid Strategies)   "التجنب"  استراتيجيات -
  والمسافات   المنقولة،  البضائع  كمية  بتخفيض  الصلة   ذات  االستراتيجيات  وتتضمن

  والرحالت   ،الضرورية  غير   البضائع  نقل  أنشطة  تقليل  أو  تجنب  إلى  إضافة  المقطوعة،
 فارغة. المركبات فيها تكون  التي

  من   ،البضائع  نقل  أنشطة  إجراء  إلى  وتهدف  :(Shift Strategies)  "التحول"  استراتيجيات -
  تقليل   إلى  يؤدي  ما  الطاقة،  استخدام   في   كفاءة  وأكثر  ،للبيئة  صديقة  نقل  وسائل  خالل

 استخدام تشجيع االستراتيجيات هذه  وتشمل  البضائع. نقل أنشطة عن  الناجمة االنبعاثات
  ذات   المركبات  )مثل  للبيئة  الصديقة  المركبات  وترخيص  استيراد  إجراءات  وتسهيل

 الهجينة(. والمركبات الكهربائية والمركبات المنخفضة االنبعاثات

  نقل  نظام  أداء  تحسين  إلى  وتهدف  :(Improve Strategies)  ""التحسين  استراتيجيات -
 وتتضمن  الصلة،  ذات  والعمليات  ،والخدمات  ،التحتية  البنية  تطوير  خالل  من  ،البضائع

  وتخفيض   التحتية،  البنية  وصيانة  وتطوير  تصميم  في  بالتغييرات  الصلة  ذات  االستراتيجيات
  كما     الوقود(.   استخدام  كفاءة  زيادة  )مثل  البضائع  نقل  وسائل  لمختلف  الطاقة  استهالك

 والمعدات  والشحنات  المركبات  أسطول  على  تؤثر  تحسينات  أي  ،عام  بشكل  ،تشمل
 الحديثة. التقنيات استخدام  إلى  إضافة   السائقين، وسلوك النقل وعمليات
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 : الخامس الفصل
 االقتصادب تهعالقو  النقل  قطاعل النظري  اإلطار

 
 

 االجتماعي  الرفاه  تحقيق  في  وأهميته   النقل  قطاع  وظائف  بتطور  التعريف  إلى  الفصل  هذا  يهدف
  مؤشراته  حساب  طرق و   ، وأنواعه  النقل،  على   والطلب  العرض  وتحليل،  االقتصادية  والتنمية
 وتقدير  ،النقل  أنواع  لمختلف  شاملة  لتكون   بياناته  لتطوير  المطروحة  الحلول  وعرض  ،الرئيسية

 ةمساهم  وتقدير  وكيف،  بها  يقوم  عمن  النظر  بصرف  عملياته  عن   المتولدة  المضافة  القيمة
 دقيقة. بصورة اإلجمالي المحلي الناتج في القطاع

 
 مدخل 5-1
 

    آخر.   إلى   موقع  من  والبضائع  البشر  لنقل   طريقة  أسهل   بأنه  ( Transportation)  النقل  يعرف
 مكان  أو  )أ(  النقطة  من  ما  شيء  أو  الحي  للكائن  معينة  حركة  بأنه   النقل  ُيعر ف  أخرى،  وبكلمات

  والمائي،  الحديد(،  وسكك  الطرق   )ويشمل  األرضي   ،عدة  أنواع  والنقل    )ب(.  النقطة  إلى  ما،
 ، مكونات  ةثالث  من   النقل  قطاع  يتألفو     .واألنابيب  الكوابل،   باستخدام  النقل   عن   فضالً   والجوي،

 أمر   وهو  الشعوب،  بين  التجارة  النقل  ويتيح    .التشغيل  وأنظمة  ،والمركبات  ،التحتية  البنية  وهي
 47.الحضارات لتنمية ضروري 

 
  الموارد  ونقل تنسيق عملية أنها ب تعرف التي  48اللوجستية الخدمات مكونات أهم أحد  النقل يشكل

  وهناك    .المرغوبة  الوجهة  في  مخزن   أو  محدد  موقع  إلى  والمعدات  والمخزون   والمواد  األشخاصو 
 من جانبان مختلفان    الواقع  في  هما  بينما  التوريد،  سلسلة  إدارة  وبين  اللوجستيات  بين  يخلط  من

  الخام   المواد   شراء  ذلك  في  بما  واحدة،  شركة   داخل  يحدث  ما  تعني  فاللوجستيات    العملية.  جوانب
  إلى   التوريد  سلسلة  إدارة  تشير  بينما،  الموزعين  إلى   البضائع   ونقل  والشحن،   والتغليف،  ،وتسليمها

 
47  https://en.wikipedia.org/wiki/Transport 

 .نشأ مصطلح اللوجستيات في الجيش، في إشارة إلى نقل المعدات واإلمدادات إلى القوات في الميدان   48



80 

  ذلك  فيبمن    للعمالء،  المنتجات  لتقديم  معاً   تعمل  التي  الخارجية  المؤسسات  من  أكبر  شبكة
 49. وغيرهم...   المستودعات،وموفرو  االتصال، ومراكز  النقل، خدماتوموفرو  ،البائعون 

 
  اإلنتاج   عمليات  سلسلة  لربط  مطلوبة  أنها  كما  ،اللوجستية  للخدمات  ضرورية   النقل  خدمات  تعتبر

 المستهلكين  إلى   التسليم   ثم  ومن  ،للتصنيع  والوسيطة  الخام   المواد   تزويد  من  ابتداءً   بأكملها،
  لكونها  ؛بأكملها  القيمة  لسلسلة  الفقري   العمود  النقل  إدارة  تعتبر  اليوم،  اقتصاد  وفي    النهائيين.

  والتكلفة   والمكان  والحالة  بالكمية  المناسب  للعميل  المناسب  المنتج  تسليم  مسؤولية  يتحمل  من
 المناسبة.

 

  السكان   تمكن  فهي  القطاعات،  ولكل  للسكان  الحيوية  األنشطة  من  النقل  خدمات  أصبحت  كما
  من   واألهلية  الخاصة   الشركات  وتمكن  المتنوعة،  اليومية  وواجباتهم  وأنشطتهم  رغباتهم  تحقيق  من

 الحكومات  وتمكن  الحدود،  وعبر  المحلية   األسواق   في  منتجاتها  وتوزيع  اإلنتاج،  بمدخالت  التزود
  الكافية   النقل  خدمات  توفير  ولكن    لمواطنيها.  العامة  والسلع   الخدمات   بتقديم  وظائفها  أداء  من

 للنقل   التحتية  البنى  وجود  على  يعتمد  ،والخاصة  العامة  والمؤسسات  السكان  لجميع  والجيدة
  يةرفاه   لتحقيق  واألهم  األكبر  التحدي  يشكل  ،يزالوال    ،تطويرها  كان  الذي  األخرى،  وللقطاعات

  وجه   وعلى الدول،  جميع  في واالجتماعي  االقتصادي  النمو  وتحقيق  ،اإلنتاجية  وزيادة  الشعوب،
  كما   العالمية.  القيمة  سالسل  في  واالندماج  االنفتاح  في  نجحت  التي  الدول  تلك  منها  الخصوص

 خدمة   أو  سلعة  كل  تكلفة  من  اً جزء  تشكل  باتت  أنها  درجة  إلى  النقل  خدمات  على  الطلب  سعات  
 الحديثة. االقتصادات جميع في
 

 ولوجستياته  النقل   خدمات  حجم  (Freight waves-SONAR) سونار-ويفز  فرايت  شركة  قدرت
  أي   ،2018  العام  دوالر  تريليون   9.6  نحو  وبلغ  ،سنوياً   دوالر  تريليون   12  إلى  8  بين  ما  العالمية

 
49  https://www.michiganstateuniversityonline.com/resources/supply-chain/is-logistics-the-same-as-

supply-chain-
management/#:~:text=Supply%20chain%20management%20is%20a,inside%20and%20outside 
%20the%20organization. 
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 فرع  مساهمة  نسبة  وبلغت  ،بأكمله  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  %12  من  يقرب  بما
 50. العالم مستوى  على% 43 نحو منها الشاحنات

 
  أن   (.Armstrong & Associates Inc)   وشركاه  غارمسترون  شركة  توقع  إلى  التقرير  أشارو 

  % 5 على يزيد مركب سنوي  بمعدل النمو في العالمية اللوجستية الخدمات حجم إجمالي يستمر
 12  سيتعدى  اللوجستية  الخدمات  سوق   إجمالي  أن  إلى  تحليلها  ويخلص    .2023  العام  حتى

 المرتبطة  التكاليف  أن  أخرى   استشارية  شركات  وتضيف   51. 2023  العام  في  دوالر  تريليون 
  صناعة   حجم  سترفع  والمطارات،  الحديدية   والسكك  والموانئ  الطرق   مثل  للنقل،  التحتية  بالبنية

 2023.52 عامال بحلول دوالر تريليون   15 ليتجاوز العالمية اللوجستيات
 

  ومجتمعنا   اقتصادنا  في  هماً م  "دوراً   يؤدي  النقل  أن  األوروبية  للمفوضية   بيضاء  ورقة  في  وورد
 ماليين   10  نحو  مباشر  بشكل  النقل  صناعة   وتوظف    والعمالة.  النمو  على  كبير  تأثير  وله  اليوم،

  أن   على الورقة وأكدت  ."اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 5 حوالي تشكل وهي ،شخص
  وأن ، العالمي االقتصاد  في المنافسة على األوروبية الشركات لقدرة  أساسية الفعالة النقل "أنظمة

 للشركات   النهائي  المنتج  تكلفة  من%  15-10  تمثل  والتخزين،  النقل  مثل  اللوجستيات،
 53".األوروبية

 

  تكوين  في  مساهمتها  خالل  من   ، أيضاً   ،والتخزين  النقل  لخدمات  االقتصادية  األهمية  تقاسو 
 خدمات  تجارة  إجمالي  من  النقل  حصة  تتراوح  المثال،  سبيل  فعلى     اإلجمالي.  المحلي  الناتج

  فقاً و   ذلكو   آسيا،  في  %28.6  إلى  ،الشمالية  أمريكا  في  %16.7  من  التجاري   االستيراد
 النقل   خدمات  حصة  وتتراوح    .2004  العام  في  نشرت  التي  العالمية  التجارة  منظمة  إلحصاءات

 54.أفريقيا في %38.5و الغربية أوروبا في %22.3 بين التجارية الصادرات تجارة إجمالي من
 

50   https://www.freightwaves.com/news/how-big-is-the-logistics-industry . 
51   https://www.selectusa.gov/logistics-and-transportation-industry-united-states 

ww.selectusa.gov/logistics-and-transportation-industry-united-states. 
52  Ibid. 
53  White Paper Brussels, 28.3.2011 COM(2011) 144 final; https://ec.europa.eu/jrc/en/research-

topic/transport-safety-and-securit. 
54  WORD Trade Organisation Statistics, 2004. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief 

_e/inbr_e.htm 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-safety-and-securit
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-safety-and-securit
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief%20_e/inbr_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief%20_e/inbr_e.htm
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د، فهي تتأثر واح  اتجاه  في  اً طريق  ليست  األخرى   االقتصادية  والقطاعات  النقل  قطاع  بين  العالقة
تؤثر    كما  العامة  االقتصادية   بالظروف  التكنولوجية  بالتطورات  كالهما  ويتأثر  فيها،هي 

  وعصرنة   وسرعتها  قدرتها  من  وزادت  النقل،  ونظم  وسائل  كفاءة  من  ضاعفت  التي   المتسارعة،
 كمثل  مثلها  الخاصة  النقل  أنشطة  شركات  ولكن    .عملياتها  في  والسالمة  األمان  ومستوى   وسائلها

  على   العوائد  أعلى  لتحقيق  تتطلع  األخرى،  االقتصادية  القطاعات  في  العاملة  الخاصة  الشركات
 معروفة  وسائله  ومعظم  للنقل  التحتية  البنى  أن  وبحكم    االستثمار.  على  اإلقدام  قبل  المال  رأس

  شاملة   جدوى   دراسات  لعمل  بحاجة  فهي  لتنفيذها،  المطلوبة  االستثمارات  حجم  وكبر  بضخامتها
 ووسائله  النقل،  لقطاع  التحتية  البنية  مشاريع  معظم  تؤثر  ذلك، إلى  إضافة    لمشاريعها.  قةومعم  
 مع   جانبية  معارك  في   الدخول  لتجنب  االهتمام  من  المزيد  يستوجب  الذي  األمر  البيئة،  على

  مطالبة   أنها  عن  فضالً   هذا     وتقنياتها.  مشاريعها  اختيار  لدى  والشعبية  الرسمية  البيئة  هيئات
 تطيل  مرورية   اختناقات  حدوث  دون   للحيلولة   الطرق،  على   النقل  بكثافة  المتعلقة  للقواعد   باالمتثال

  ملزمون   النقل  قطاع  في   المستثمرين  أن   عن   ناهيك  تكاليفها،  من   وترفع   النقل  عمليات  زمن  من
  النقل  وسائل  مشغلي  وممتلكات  أرواح  وحماية  واألمان  السالمة  شروط  كافة  بتوفير  قانونياً 

 التحتية. النقل  لبنى اآلخرين والمستخدمين
 

 النقل  قطاع لخدمات العرض جانب  تحليل 5-2
 

 فترة  خالل   فيها  المتاحة  النقل  ووسائل  التحتية  بنيتها  بقدرة  ما  لدولة   النقل  خدمات  عرض  يعرف
  في   المختلفة  بأنواعه   النقل  احتياجات  بمجموع  يقاس  فهو  ،النقل  على   الطلب  أما    معينة.  زمنية
  الفور   على  تستخدم  أن  يجب  خدمة   بأنها  النقل  خدمات  تتسم    محددة.   زمنية  فترة  خالل  ما  دولة

  والموانئ(   ،والمطارات  ،الطرق   مثل)  للنقل  أساسية  بنى  باستخدام  النقل  يتمو    تخزينها.  يمكن  وال
  ، جداً   مختلفة  متطلبات  ذات  النقل   ووسائل    النقل.  وسائل  استيعاب  في  نسبياً   ثابتة  قدرات  ذات

  النقل   حالة  في  كما  أحيانًا،  الممكنة  الوسائل   بأبسط  النقل  على  الطلب  تلبية  يستطيع  فبعضها
  كما   ومكلفة  معقدة  وأساليب  أساسية  بنى  توفر  إلى  يحتاج   أخرى   أحيان  في  تلبيتها   ولكن  البري،

 البحري.  أو الجوي  النقل في
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 طرف  من  المقدمة  النقل  خدمات  وهو  األول  ؛نوعين  من  النقل  سوق   في  العرض  جانب  يتألفو 
 الذاتية.  النقل خدمات والثاني  ،Third-party)) ثثال
 

 القانوني:   الكيان   حيث  من  مختلفين  فرعين  ويضم،  ثالث  طرف  من  المقدمة  النقل  خدمات  األول:
 

  هذه   يحتاجون   الذين  الزبائن  إلى  المتخصصة   النقل  شركات  تقدمها  التي  النقل  خدمات  يضم .أ
  ، ذلك  على  األمثلة  ومن    الطرفان.  عليها  يتفق  التي  للتسعيرة  وفقاً   أجر  مقابل  الخدمات

 الحديدية.  السكك وومشغل الحاويات، شحن وخطوط والركاب، البضائع نقل شركات
 نقل  خدمات  لتقديم  المركبات  أو  الشاحنات  يسائق  أو  يمالك  من  المقدمة  النقل  خدمات  يضم .ب

  وأعداد   تنافسي،  سوق   في  يعملون   ما  غالباً   وهم    أجر.  مقابل  للزبائن  الركاب  أو  البضائع
  الجهاز   في  عليهم  ويطلق  ،النامية  الدول  معظم  في  المنظم  غير  للقطاع  تنتمي  منهم  غفيرة

 الشركات. خارج من بالناقلين الفلسطيني لإلحصاء المركزي 
 

  تحتسب   ثالث  طرف  من  والركاب  البضائع  نقل  من  المتولدة  المضافة  القيمة  أن  ،هنا  ،ونالحظ
  سواء   المنقولة،  السلع  طبيعة  عن   النظر  بصرف  ،النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ضمن

 )إنتاجية(. وسيطة اً سلع  أم )نهائية( استهالكية كانتأ
 

 وهما:  ،فرعين إلى تصنيفها ويمكن، الذاتية النقل خدمات الثاني:
 

  لذاتها   االقتصاد  قطاعات  مختلف  في  الناشطة  الخاصة  الشركات  تقدمها  التي   النقل  خدمات .أ
  الوسيطة   أو  النهائية  منتجاتها  لنقل   ذلك   كان أ  سواء   الخاصة،   هامركباتو   هاشاحنات  باستخدام

  مخازن   إلى  أو  النهائية،  السلع حالة  في  والتجزئة  الجملة  شركات  مخازن   إلى  مخازنها  من
 الوسيطة.  السلع حالة في األخرى  التصنيع شركات

  أفراد   لنقل  الخاصة   مركباتها  باستخدام  لذاتها  المعيشية  األسر  تقدمها  التي  النقل  خدمات .ب
  أي   أو   البيت،  إلى   السوق   من  األسرة  مشتريات  نقل  أو   السياحة  أو   التسوق   ألغراض  األسرة
 آخر.  غرض
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  من   اً جزء  اإلحصائية الدوائر  تعتبرها   ال  المذكورتين الحالتين  كلتا  في  الذاتية  النقل   خدمات  ولكن
  ،فيها  الناشطة  للقطاعات  المحلي  الناتج  ضمن  تولدها  التي  المضافة  القيمة  وتحسب  ،النقل  قطاع
  النقل   خدمات  حالة  في  ذاته  الشيء   ويجرى     النقل.  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ضمن  وليس
 المعيشية. األسر ألنشطة تولدها التي المضافة القيمة تحسب حيث ،واألسر لألفراد الذاتي

 
  اإلحصاءات في اإلجمالي المحلي الناتج في النقل قطاع مساهمة ونسبة حجم تقدير عيوب

 الرسمية 

  على   للداللة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تكوين  في  االقتصادية  القطاعات  مساهمة  مؤشر  يستخدم
  اإلجمالي  المحلي الناتج تعريف وبحسب  والتنمية. االقتصادي النمو تحقيق في ودورها أهميتها

  محددة   زمنية  فترة  خالل  كافة،  االقتصادية  القطاعات  في  المنتجة  النهائية  السلع  قيم  كمجموع 
  المضافة   القيمة  يساوي   النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  يعني(، فإن هذا  واحدة  سنة  )عادة

  النهائيين.  المستهلكين  إلى  اإلنتاج  أماكن  من  النهائية  المنتجات  نقل  من  المتولدة  النقل  لخدمات
 التالية: اإلشكاالت نالحظ ،األساس  هذا وعلى 

 

  بها  يقوم  التي  والوسيطة  النهائية  السلع  نقل  خدمات  عن  الناتجة   المضافة   القيمة  تحسب -
 مقابل  النقل شركات خارج من  الشاحنين قبل  ومن النقل، شركات  قبل من )أي ثالث طرف
 النقل.  لقطاع اإلجمالي المحلي الناتج في  أجور(

 القطاعات   شركات  به  تقوم  التي  الذاتية  النقل  خدمات  من  المتولدة  المضافة  القيمة  تحتسب  ال -
  و/أو   الجملة  تجارة  شركات  مخازن   إلى   الشركة  مخازن   )من   النهائية  السلع  لنقل  األخرى 

  المضافة   القيمة  ضمن  تحتسب   بينما  النقل،  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  التجزئة(
 الصانعة.  الشركة هيلإ تنتمي الذي للقطاع

  بينها   أو   ،وفروعها  الشركة  بين  الوسيطة  السلع   نقل  لخدمات  المضافة   القيمة  تحتسب  ال -
  بوسائل  تنقل  أنها  لمجرد  النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  األخرى   الشركات  وبين
  تشكل   ال  بها  تقوم  التي  النقل   أنشطة   أن  بسبب  لحسابها،  النقل  يتم  التي  للشركة  مملوكة  نقل

 الرئيسي.  نشاطها مجال
  من   الخاصة  بمركباتهم  للبضائع   الجملة  تجار  نقل  عن  الناتجة  المضافة  القيمة  تحتسب  ال -

 الزبائن.  إلى أو التجزئة تجار إلى مخازنهم
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  بمركباتها   لنفسها  المعيشية  األسر  تقدمها  التي  النقل  لخدمات  المضافة  القيمة  تحتسب  ال -
 تحقق  وهي   ،األجرة  سيارات  بها  تقوم  التي نفسها    بالوظيفة  تقوم   أنهامن    الرغم  على   ،الخاصة
 .ذاتها والمنافعذاتها  األهداف

 

 بالتعامل   النقل(  )صناعة  النقل  لقطاع  المحلي  الناتج  احتساب  طرق   أن  أعاله  المالحظات  تبين
  من   المتولدة  المضافة   القيمة  في  للنقل  المحلي  الناتجآخر، تختزل    صناعي   قطاع  كأي  معه

  من   المقدمة  النقل  خدمات  ومن  أجر،  مقابل  النقل  شركات  تقدمها  التي  النقل  خدمات  أنشطة
  األكبر   الجزء  الطريقة  تلك  تستبعد  وبذلك    محدد.  أجر  مقابل  النقل  شركات  خارج  عاملين  شاحنين

  عن   عاجزة  النقل  إحصاءات  جعل  ما  القطاع،  أنشطة  خدمات  عن  الناتجة  المضافة  القيمة  من
 ونسبة  قيمة  تخفيض  إلى  يؤدي  وهذا    القطاع.  حجم  عن  وواضحة  ودقيقة  موضوعية  بيانات  تقديم

 قيمة   ميتضخ  على   يعمل  نفسه،  الوقت  وفي  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  النقل  قطاع  مشاركة
 تنفذها  التي  الذاتية  النقل  خدمات  أنشطة  احتساب  بسبب  األخرى   القطاعات  مشاركة  ونسبة

-   اإلشكالية  هذه  وترجع    فيه.  تنشط  الذي  للقطاع  المضافة   القيمة  من  كجزء  الخاصة  شركاتها
 المستخدمة  المعايير  عليه  وتطبق  منفصلة،  صناعية  كمجموعة  النقل  تصنيف  إلى  -ذكرنا  كما

  من   النابعة  النقل  قطاع  خصوصية  باالعتبار  تأخذ  ال  وهي  الصناعات،  جميع  قياس  فينفسها  
 مؤشراته.   لقياس الضابطة المعايير تلك تطبيق لدى خدماته ووسائل طبيعته

 
 النقل  على الطلب جانب  تحليل 5-3
 

 النفقات   من:  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الرئيسية  المكونات  تتألف  الطلب،  نباج  منظور  ومن
  هذه   إلى  يشار  ما  وكثيرا    55. تالصادرا  صافي  االستثمار،  الحكومية،   النفقات  االستهالكية،

 . ةالوسيط  السلع  على  الطلب  عن  لتمييزها  ،النهائية  السلع   على  الطلب  أنها  على  ،أيضاً   ،المكونات
 

  ، حسبت  التي  الصناعات،  لكل  المضافة   القيمة  مجموع  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يتألفو 
 وأرباح  األعمال،   ىلع  ئبوالضرا  والمرتبات(،  )األجور  العاملين  تعويضاتل  مجموعك  ،أيضاً 

  المضافة   القيمة  بوصفه  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ويقاس    الثابت.  المال  رأس  واستهالك  الشركات،

 
55  Gross Domestic Product (Y)= Private Consumption (c)+ Investment (I) + Government Spending (G) + 

(Exports (X) – Imports (I). 
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 أخرى،  بعبارة    (.النهائية  والخدمات  السلع  على  اإلنفاق  )أو  النهائي  الطلب  إجمالي  أو  ،اإلجمالية
  النهائي،   للطلب  الصناعات  توفرها  التي  والخدمات  السلع  من  سلة  هو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فإن
 القيمة.  في متساويان واالثنان الصناعات، تولدها التي المضافة القيمة مجموع ،أيضاً  ،وهو

 

 ونقل  المركبات  تشغيل  خالل  من   المقدمة  الخدمات  من  اً معين  اً نوع  ،األساس  في   ،النقل  يعتبر
   . الجوي   والنقل  البحري   النقلو   الحديدية  والسكك  للطرق   العام  النظام  عبر  الناس  أو  البضائع

   . ثالث  طرف  من   النقل  في  ويختزل  ،النقل  كصناعة  النقل  من  العرض  جانب  اعتبار  يتم  ما  وغالباً 
  تحدد   حصائية اإل  النظم  ألن  للنقل،  العرض  جانب  كامل  تشمل  ال  النقل  صناعة   فإن   ،لذا

  مفهوم   فإن  ولذلك،    النقل.  عمليات  جميع  تشمل  ال  المعايير  وتلك  معينة،  لمعايير  وفقاً   الصناعات
 بتوفير   تقوم  التي   النقل(،   أنشطة  )أو  النقل  عمليات  هو  العرض  جانب  من  نطاقاً   األوسع  النقل
  والوظيفية  الفنية الناحية  من بشيء  يختلف ال الذي  الذاتي النقل يشمل بما النقل، خدمات جميع

  المنقولة  للبضائع  المضافة  القيمة  زيادة  في   يساهمان   النوعين  فكال     ثالث.  طرف   من   النقل  عن 
 قوانينل  ويخضعان  ،نفسها  التحتية  البنية  على  يعتمدان  -من جهة ثانية-  أنهما  كما  جهة،  من

 ويستهلكان  ،نفسها  التجارية  والمركبات   الشاحنات  أنواع  ويستخدمان  ،نفسها  المرور  وتعليمات
  كيف   هو  هنا  والسؤال    الطرق.  وحوادث  االزدحام  في  ويساهمان  البيئة،  ويلوثاننفسه    الوقود
  النقل  بيانات  إلى   باالستناد  النقل  قطاع  وتحديات  مشكالت  معالجة  السياسات  لصانعي  يمكن

 فقط. ثالث طرف من تقدم التي الجزئية
 

  البلد  في  األزمنة  بين  المقارنات  في   ومفيد  مهم  للنقل  اإلجمالي  المحلي   الناتج  مؤشر  أن  كما
  طرف   )نقل   التقليدية  اإلحصاءات  من  المستخرج  وحجمه     األخرى.  الدول  مع  وللمقارنة  الواحد،

  النقل  صناعة  تطور  مستوى   حيث  من  المتماثلة  البلدان  بين  للمقارنة  قابالً   يكون   قد  فقط(  ثالث
  تطور   مستويات  في   دول   بين  المقارنة  حال  في  صحيحة  غير  نتائج  تقدم  مقارنته  ولكن  فيها،

  فيها  النقل  صناعة  تكون   المبكرة  التنمية  مراحل  تتخط    لم  التي  الدول  في  النقل  فصناعة    مختلفة.
  الذاتي   النقل  وفي  ،الشركات  خارج  النقل  في  النقل  أنشطة  معظم تركزت  حيث  ،جداً   محدودة  عادة
 القادمة.   الفصول في سنالحظ  كما ،فلسطين  في الحال هو كما
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  باقي  كشأن   شأنه  ،وظيفي  مقياس  اإلجمالي  المحلي   الناتج   في  للنقل  النهائي  الطلب  مؤشر  إن
  مثل   الواسعة،  االجتماعية  الوظائف  لمختلف  اإلجمالي  المحلي  الناتج  سلة  في  والخدمات  السلع
  ينافس  فهو  ،اجتماعية  وظيفة  وبوصفه     ذلك.   شابه  وما   والصحة،  والتعليم  واإلسكان  الغذاء

  االقتصاد.  ينتجه  الذي  المضافة(  )القيمة  الصافي  الناتج  على  األخرى   االجتماعية  الوظائف
  عليه   لإلنفاق  المجتمع  يخصصها  التي   الموارد   بمقدار  النسبية  النقل  أهمية  تقدر  ،المفهوم  وبهذا

  تطوره   لمؤشرات  مقارنات  إلجراء  قابالً   يصبح  أنه   كما    االقتصادية.  ألهميته  نهائي  كمقياس
 حيث  ،النامية  البلدان  في  ،المثال  سبيل  فعلى    اإلقليمية.  أو  الدولية  المستويات  على  وكفاءته

  على   النهائي  الطلب  معظم  يكون   أن  الطبيعي  من  فإنه   منخفضة،  فيها  الشخصية  المركبات  ملكية
  في   النقل  على  النهائي  الطلب  يلبى  بينما    ثالث.  طرف  من  المشتراة   النقل  بخدمات  يلبى  النقل

  الوقود   تشمل  ذاتية  معظمها  نفقات  من   مرتفعة،  الشخصية  المركبات  اقتناء  نسبة  حيث  متقدم،  بلد
  البلدان   بين  فيما  النقل  على   النهائي  الطلب  مقارنة  ستكون   وهنا    المركبة.  واستهالك  والصيانة 

 الحكومي،   التدخل   وعدم   السوق،  حرية  يشترط  التحليل   هذا  أن  ،هنا  ،ويهالتن  يجدر  ولكن     دقة.   أكثر
  بارتفاع   تتميز  التي  فلسطين،  في  األمر  هو  كما  النقل  حركة  لتقييد  تعسفية  إجراءات  وجود  عدم  أو

 بسبب   وإنما  ،دخلهم  مستوى   ارتفاع  بسبب  ليس  الخاصة   مركباتهم  يستخدمون   الذين   السكان  نسبة
 ،مبتغاهم  إلى  للوصول  الركاب  نقل  في   وسريعة  ،مواعيدها  في  ودقيقة  منظمة  نقل  ساطيلأ  غياب

 لطالبيها. البضائع  إيصال فيو 
 

 واألكاديمية  اإلحصائية  الدوائر  قبل  من  واسعاً   نقاشاً   للنقل  المحلي  الناتج  حساب  طريقة  أطلقت
  على   ،النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  جزءاً   الذاتي  النقل  أنشطة  اعتبار  عدم  بسبب
    ثالث.   طرف  من   المقدمة  النقل  أنشطة  عن   الوظيفة  طبيعة  حيث  من   تختلف  ال  أنها  من   الرغم
 اً تخفيض  يعني  احتسابها  عدم   فإن   ، لذا    أيضًا.   المضافة   للقيمة  مولدة  نقل   بأنشطة  تقوم  فهي

  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  في  مساهمته  ولنسبة  ،النقل  لقطاع  المضافة  القيمة  لحجم  اً مصطنع
- 70  نحو  أن   المصادر   بعض  وتقدر   ثالث،  طرف   من  النقل   أنشطة  يفوق   حجمها  أن وبخاصة  

  .الشركات  بين  الذاتي النقل  أنشطة   في   تتحقق  الدول  بعض  في  النقل   أنشطة   إجمالي  من  80%
  من  يرفع   الذي  األخرى   للقطاعات  المضافة  القيمة  ضمن  الذاتي  النقل  أنشطة  حساب   أن  كما

  هيكلية  عن  دقيقة  غير  معلومات  يقدم  ، اإلجمالي  المحلي   الناتج  في  مساهمتها  نسبة  ومن  ،حجمها
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  اقتصادي   نمو  لتحقيق  وفعالة  سليمة  سياسات  صنع  في  يساعد  ال  الذي  األمر  ،االقتصادات
 (.evidence based policies) الحقيقية  القرائن على مبني متوازن 

 

 الناتج تكوين في ومساهمته والتخزين  النقل قطاع حجم لقياس  حلول عن البحث 5-4
 اإلجمالي المحلي

 

 النقل  أنشطة  مع  تتعامل  التي  النقل،  خدمات  أنشطة  مساهمة  ونسبة  حجم  قياس  طريقة  أثارت
  الدولي   الصناعي  التصنيف  إلى  استناداً   األخرى   االقتصادية  القطاعات   أنشطة  مع  تتعامل  كما

  منذ   الدول  عشرات  في  اإلحصائية  األجهزة  وفي  األكاديمية  األوساط   في  واسعاً   جدالً   56، الموحد
  اسم   تحت  جديدة  منهجية  تطوير  على   العمل  ألوساطا  تلك  وبدأت    الماضي.  القرن   اتيتسعين

 شمول  تحقيق  بهدف  ،(STAs-Statistics Transportation Satellite)  57الفرعية   النقل  حسابات
 ومكوناته  قطاعال  حجم  عن  حقيقية   صورة  إعطاء  بغرض  كافة،  النقل  ألنشطة  اإلحصاءات

 فعالة  سياسات  بلورة  على  يساعد  بما  ،تطوره  لديناميات  أفضل  فهم  وتحقيق  ،نموه  واتجاهات
  إلى   باالستناد  النقل   لخدمات  التنموية  لالحتياجات  استجابته  تحسين ل  سليمة  وتدخالت  وخطط

 القدرات   على  القيود  مثل  تواجهه  التي  المتعددة  التحديات  مواجهة  من  تمكينهو   دقيقة،  قرائن
  األعضاء   الدول  بعض  في  اإلحصائية  الدوائر  ادرتوب   .الكربون   أكسيد  ثاني  وانبعاثات  واالزدحام

 النقل  حسابات  علية  أطلق  ما  خالل  من  الحاجة  هذه  تلبية  على  بالعمل  الدولي  النقل  منتدى  في
  الفرعية   الحسابات  غرار  على  (،Satellite Accounts -TSA (Transportation)  الفرعية

 والبيئة. السياحة  لقطاعي
 

  النقل   "حسابات  بحث  معد  (Jari Kauppila)  كوبيال  ياري   أشار  الدولية   للجهود استعراضه  وفي
  المتاحة،   الفرعية  النقل  حسابات  من  اً صغير   اً عدد  "هناك  أن  إلى  ،األخيرة"  التطورات  الفرعية:

 
56  ISIC is: The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) is 

the international reference classification of productive activities. Its main purpose is to provide a 

set of activity categories that can be utilized for the collection and reporting of statistics according 
to such activities. 

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة هي المنظمة المسؤولة على الصعيد الدولي عن اعتماد المعايير اإلحصائية الدولية.  فعلى سبيل   57
األمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا في السنوات األخيرة نظامين للحسابات الفرعية، هما: نظام الحساب البيئية  المثال، اعتمد مجلس  

 . 2008العام  ، والحسابات الفرعية للسياحة2007
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  58.للمقارنة"  النتائج  قابلية  من  يقلل  ما  مختلفة،  وتصنيفات  تعاريف  باستخدام  يتم  معظمها  ولكن
 منظمة  معايير  إليجاد  الحاجة  إلى  أشار   كما  ،ذلك  تراعي  أن  يجب  الحسابات  أن   على   وأكد

  وتحليل  لقياس  نسبياً   جديدة  أداة   الفرعية  النقل  "حسابات  أن  يرى   وهو    البيانات.  من  لالستفادة
 على  االهتمام  تركيز ويتيح  القومية،  بالحسابات مرتبطاً   محاسبياً   إطاراً   وتوفر  ،ككل"  النقل  قطاع
  الوقود،  أسعارو   المركبات،  رسوم  مثل  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  جوانب  من  جانب  أو  مجال

 59وغيرها. التشغيل،و  الطاقة، استهالكو  القطاع، إنتاجيةو  االزدحام، رسومو 
 

  القطاع  تختزل  التي   التقليدية  الحسابات  في  النقص  ستسد  الفرعية  النقل  حسابات  أن   إلى   أشار  كما
 األسر  تنتجه  الذي  والنقل  بل  ،الخاص  الذاتي  لنقلا  ستشمل  فهي  ،ثالثة  أطراف  من   النقل  في

– المدخالت  نماذج  مثل  االقتصادية  النماذج  لوضع  جوهرية  بيانات  توفر  أنها  بين  كما     المعيشية.
  المنتجات   واستخدام   للنقل  مفصل  عرض  بتقديم  للحساب  القابلة  العام  التوازن   نماذجو   المخرجات،

  أن  على   وأكد    النقل.  وطريقة  المعيشية(  واألسر   والحكومة  التجارية  األعمال  )مثل  القطاع  حسب
  هذه   بين  والجمع  واستخداماته،  النقل  إمدادات  جميع  "مراعاة  في  تكمن  (TSAs)  لـ  الرئيسية  الفائدة

 60." التمويل درامص أو االنبعاثات مثل األخرى، والبيانات المعلومات
 

 القومية  الحسابات  تشملها  ال  لمؤشرات  البيانات  وتحليل  لجمع  أدوات  ،إذن  ، هي  الفرعية  الحسابات
  التغيرات   عن  اإلحصائية  البيانات  لتقديم  الشامل  اإلطار  يوفر  القومية  الحسابات  فنظام    التقليدية.

  على   الكلي،  االقتصاد  حسابات  من  ومتكاملة  متسقة  "مجموعة  من  يتألف  وهو    االقتصادية.
 61"، دوليا  عليها  المتفق  المحاسبية  والقواعد   والتصنيفات  والتعاريف  المفاهيم  من  مجموعة   أساس

  المنتجة   والخدمات  السلع   وتدفق  اإلنتاج،  عملية  في  المتولد   والدخل  اإلنتاج  تكاليف  تقيس  فهي
 توفير   وكذلك  شاملة،  بطريقة  العالم   بقية  مع  والخدمات  السلع  وتدفق  الوطني،  االقتصاد  إطار  في

  نطاق  على  تستخدم  التي   التفصيلية  والمخرجات  المدخالت  جداول  الشتقاق  األساسية  المعلومات

 
58  TRANSPORT SATELLITE ACCOUNTS: RECENT DEVELOPMENTS: Jari Kauppila, 

Administrator, Joint Transport Research Centre of the OECD and the International Transport Forum; 

Sean Thompson, Assistant Director: Australian Bureau of Statistics . 
59  TRANSPORT SATELLITE ACCOUNTS: RECENT DEVELOPMENTS, Jari Kauppila, Ibid . 
60  TRANSPORT SATELLITE ACCOUNTS: RECENT DEVELOPMENTS, Jari Kauppila, Ibid . 
61  International Standard Industrial Classification for Economic Activities (ISIC) 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf 
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  المعلومات من كبيراً  قدراً  ذاتها الحسابات وتشمل  االقتصادي. والقياس التحليل ألغراض واسع
  من  متنوعة  مجموعة  من  عليها  الحصول  تم  التي  واالستهالك،   والدخل  اإلنتاج  عن  التفصيلية
 عمل   تقديم  الممكن  من  تجعل  تنظيمها  يتم  التي  الطريقة  إن    اإلحصائية.   والدراسات  المصادر
  االقتصادية   للتفاعالت  التفصيلي  التسجيل  في  شامالً   نهجاً   توفر  هيف  ،مكثفة  بطريقة  االقتصاد

 األسواق.   في الفاعلة  الجهات مختلف بين تحدث التي المعقدة
 

 الفرعية  والحسابات  ،الموسعة  الفرعية  الحسابات  للنقل:  الفرعية  الحسابات  من  نوعين  تمييز  يمكنو 
  إضافية  عناصر  إدخال  أو التصنيفات بعض ترتيب إعادة  الموسعة الحسابات وتشمل  الضيقة.

 معينة  شريحة  توسع  ما  عادةً   وهي    القائمة.  القومية  الحسابات  مع  بالروابط  االحتفاظ  مع  ،إليها
 غير  المعلومات  ذلك  في  بما  اإلضافية،   والمعلومات  التفاصيل  من   مزيد  مع  القائمة  الحسابات  من

  الحسابات   أما    الطاقة.  الستخدام  الفعلية  األحجام  أو  الزوار،  أعداد  أو   التوظيف،  مثل  النقدية
 ،القومية  الحسابات  نظام  في  ،عادة  ،المستخدمة  المفاهيم  تغيير  على  فتنطوي   ،الضيقة  الفرعية
  في   الواردة   تلك   عن  تختلف  وتصنيفات   تعاريف  ،أيضاً   ،تستخدم  وقد     اإلنتاج.  حدود  وتوسيع

  أو   القومية  الحسابات  إنتاج  حدود   على   المحافظة  أمام  الباب  تفتح  وهي    المعتمدة.  الحسابات
 62بديلة.  نظر وجهة عرض  ذلك في بما التحليل، متطلبات حسب تعديلها،

 
 الدولي المستوى  على تنتظره التي والتحديات النقل قطاع مستقبل 5-5
 

 لخدمات  االحتياجات  أن  إلى   (،COVID-19)  كورونا  جائحة   من  الرغم   وعلى  ، الدالئل  كل  تشير
 والتطور  العولمة،  نطاقات  اتساع  فاستمرار    العالم.  أنحاء  جميع  في  االرتفاع  في  ستستمر  النقل

  المحلي   الناتج  في  والنمو  السكانية،  الكثافة  في  النمو  معدالت  وارتفاع  ،المتسارع  التكنولوجي
  السلع   تدفق  أن  ،العالمية  القيمة  سالسل  وتشابك  كثافة  وزيادة  المناطق،  معظم  في  اإلجمالي

 عالمية  استثمارات  عن  اإلعالن  فترة  منذ  العالم  ويشهد    الزمن.  مع   باالرتفاع  سيستمر  واألشخاص
 والطريق"،  "الحزام   خطة  مشاريع  لبعض  التنفيذ  كبدء  بالنقل  وثيقة  صلة   ذات  مشاريع  في   هائلة

  ربط ل  للتو  أعلن   الذي  المصري   مشروعالو   ،بالغاز  باو أور   لتزويد  الشمالي  والسيل  ،الجنوبي  السيلو 
 غير   اً وفرص  تحديات  يشكل  ما،  وغيرها  إفريقية  دول  تسع  عبر  يمر  بطريق  أفريقيا  بجنوب  مصر

 
62  TRANSPORT SATELLITE ACCOUNTS: RECENT DEVELOPMENTS, Jari Kauppila, Ibid . 
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  - دائماً   كان   كما-  النقل  وسيكون     شعوبها.  ورفاهية  هااتباقتصاد  لالرتقاء  الدول   لمعظم  مسبوقة
 استدامتها.  تحقيقو  المشاريع هذه إلنجاح أساسية رافعة

 
 الفصل  خاتمة 5-6
 

  النقل   قطاع  وسائل  فتطور  ومتطورة،  متبادلة  األخرى   االقتصادية  بالقطاعات  النقل  عالقة •
  يساهم   ،تكاليفه  وانخفاض  المناسبين،  والمكان  الوقت  في  حموالته  إيصال  سرعة  وزيادة  ،تقنياً 
 زيادة   إلى  يقود  الذي  االقتصادي  النمو  وزيادة  ،األسواق  وتوسيع  ،التجاري   التبادل  زيادة  في

 تقنياته. وتطوير النقل على الطلب
 للنقل،   (GDP)  اإلجمالي  المحلي  والناتج  ،(Gross Output)  الخام  الناتج  حساب  طريقة •

 مؤشرات  وحساب  ،لالقتصادية  لألنشطة  الدولي  الصناعي  المعياري   التصنيف  إلى  المستندة
  في   تساعد  وال  ،القرار  لصانعي  دقيقة  معلومات  تقدم  ال  صناعي  فرع  كأي  الرئيسية  النقل
  للنهوض   ( evidence based policies)  القرائن  إلى  ومستندة  وفعالة  سليمة  سياسات  تبني

  خصوصية   بأخذ  يسمح  بما  ،مؤشراته  قياس  ةمنهجي  إصالح  على  إجماع  وهناك    بالقطاع.
  فيما   الشركات  به  تقوم  التي  الذاتي  النقل  أنشطة  تجاهل  عدم  ذلك  في  بما  ،باالعتبار  القطاع

  به   تقوم  يذال  الذاتي  النقل  خدمات  إهمال   عدمو   ،األخرى   الشركات  وبين  وبينها  ،فروعها  بين
 . أيضاً  الخاصة ركباتهابم المعيشية األسر

 بفعل   النقل  على  الطلب  تصاعد  استمرار  إلى  يشير  العالمي  االقتصاد  في  العام  االتجاه  أن •
 من   تقلل  تقنيات  إلى  والتحول  الفعالية  زيادة  على  التأكيد  مع  االقتصادي،  النمو  استمرار
 التنوع. وحماية والضوضاء التلوث

  البيئة،   لحماية   البشرية  معركة  في  اً رئيسي  اً خصم  تعتبره  كانت  التي   النقل  لقطاع  النظرة  تغير •
  في  والمساهمة ،البيئة حماية في اً رئيسي اً شريك لنقلا قطاع تعتبر جديدة رؤية تبني تعاظمو 

 الملوثة  النبعاثاتل  المقلصة   الجديدة  للتقنيات  وتطبيقه  تبنيه  ضوء   في  المستدامة  التنمية
 للبيئة.
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 : سادسال الفصل
 الفلسطيني والتخزين  النقل قطاع نمو مؤشرات تطور

 
 

  فلسطين   دولة  في  والتخزين  النقل  قطاع  نمو  مؤشرات  وتحليل  حساب  إلى  الفصل  هذا  يهدف
 في  تصنيفاتهم:  وحسب  ،القطاع  في  العاملين  عدد  نمو   وبالتحديد،  األخير  العقد  خالل  المحتلة
 الناتج  نمو  بالتحليل  سيتناول  كما     . اآلخرون   ن و العامل  الشركات،  خارج  والتخزين،   النقل  شركات
  اإلجمالي   المحلي   الناتج  تكوين  في  مشاركته  ونسبة  مصادره،  حسب  والتخزين  النقل  لقطاع  المحلي

(GDP).    مؤشرات  سيتناول  كما    العاملة.  القوى   مسوح  بيانات   بداللة  الحقيقي  حجمه  وتقدير  
  للتغيرات   تحليالً   سيتضمن  كما    .األخير  العقد  خالل  (Gross Output)  اإلجمالي  الناتج  نمو
  عدد  وفئات  ،والجنس  ،المنطقة  حسب  العاملين  وعدد  العدد  حيث  من  النقل  شركات  شهدتها  التي

  تطور   حليلوت  ، النقل  سوق   وتحليل  ،الثابت  الرأسمالي  التكوين  في  للتغير  تحليالً   ويقدم    العاملين.
 البضائع. نقل خدمات على الكلي الطلب وتقدير  النقل، على االستهالكي اإلنفاق

 
- 2010 الفترة خالل فلسطين  في والتخزين  النقل قطاع مؤشرات  أبرز في التغير 6-1

2018 
 

  للسنوات   المتوفرة  والتخزين  النقل  قطاع  مؤشرات  في  التغيرات  عرض  على   الفصل  هذا  يشتمل
  الحسابات   التالية:  الرئيسية  اإلحصائية  التقارير  ضمن  المنشورة  (،2018-2010)  األخيرة  العشر

 العاملة.   القوى   مسوحات  ،المنشآت  خارج  والتخزين  النقل  قطاع  مسح  االقتصادية؛  المسوح  القومية؛
 

  ( Transportation GDP)  اإلجمالي   المحلي   الناتج  حجم  مؤشرات  قياس  إشكالية   إلى  وبالنظر
  الفصل   هذا  في  سنحاول  ،والتخزين  النقل  لقطاع  (Transportation Output)  الكلي  والناتج
 االقتصادية،   والنظرية  الفلسطينية  الرسمية  اإلحصاءات  إلى  باالستناد   ،المؤشرات  تلك  تقدير

  واتجاهات  حجم حيث من واالستثمار العاملة  القوى  مؤشرات وفي فيهما، النمو مؤشرات وتحليل
 المتاحة. البيانات به تسمح ما بقدر للبضائع البري   النقل فرعوبخاصة  ،وتفرعاته القطاع تطور
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 والتخزين  النقل خدمات قطاع  في العاملين عدد  بيانات 1- 1- 6
 

  تنشر  بينما  العاملة،  القوى   مسوح  في  والتخزين  النقل  خدمات  أنشطة  في  العاملين  أعداد  تنشر
  خارج  العاملين وأعداد   االقتصادية، والمسوح المنشآت  تعداد في النقل  منشآت في  العاملين أعداد 

  أعدادهم   شهدتها  التي  التغيرات  يلي  فيما  ونعرض    .ؤسساتالم  خارج  النقل  مسوح  في  المؤسسات
 .2018-2010 الفترة خالل الفلسطينية  العاملة  القوى  في ونسبتهم

 
 القطاع خدمات أنشطة في  للعاملين اإلجمالي العدد  أ.

  45,429إلى  2010  عامال  صا شخأ  32,409  من  النقل  خدمات  في  العاملين  عدد  إجمالي  ارتفع
  القوى   إجمالي  من  نسبتهم  وارتفعت   %.4.9  بواقع  سنوي   نمو  بمعدل  ،2018  عامال  اً شخص
  االقتصاد   في  العاملين  عدد   من  نسبتهم  وارتفعت  %،4.8  إلى  %4.4  من  الفلسطينية  العاملة
  إلى   النقل  خدمات  في  العاملون   ويتوزع    .نفسها  الفترة  خالل  %5.5  إلى   %4.9  من  الوطني

 العاملون   .3  الشركات؛  خارج  العاملون   .2  النقل؛  مؤسسات  في  العاملون   .1  هي:  فئات  ثالث
 منها: كل في التغير واتجاه حجم  عن موجزاً  شرحاً  يلي فيما ونقدم  63."اآلخرون "
 

 النقل  شركات في العاملون  .1
  إلى   ونسبتهم  عددهم   حيث  من  األقلية   والتخزين  النقل  قطاع  شركات  في  العاملون   يشكل

  4,990  من  %،7  بلغ  سنوي   نمو  بمعدل  عددهم  ارتفع  فقد    القطاع.  في  العاملين  إجمالي
  إجمالي   إلى  نسبتهم  وارتفعت  ،2018  العام   اً شخص  7,425  إلى   2010  العام   شخص

  خالل   % 16  إلى  %15  من  واحدة  مئوية  نقطة  بواقع   والتخزين  النقل  أنشطة   في  العاملين
 . نفسها الفترة

 

 الشركات   خارج النقل أنشطة  في العاملون  .2

 % 1.5  بلغ  ضئيل  سنوي   نمو  بمعدل  الشركات  خارج  النقل  أنشطة  في  العاملين  عدد  ارتفع
  انخفاض   إلى   ى أد    ما  ،2018  العام  اً شخص  12,661  إلى   2010  العام   اً شخص  11,535  من

 
العاملون "اآلخرون" هم العاملون المستخرج عددهم بعد طرح عدد العاملين في شركات أو منشآت النقل والتخزين وعدد العاملين في     63

  – أنشطة النقل والتخزين خارج الشركات من إجمالي عدد العاملين في قطاع النقل في فلسطين وفي مسوح القوى العاملة الفلسطينية  
 البيانات الخام. 
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  8  بواقع  تراجع  أي  %،28  إلى  %36  من  القطاع  أنشطة في  العاملين إجمالي  إلى  نسبتهم
 مئوية. نقاط

 

 اآلخرون  العاملون  .3
  عدد   بطرح  وذلك  ،السابقين  المسحين  في  المشمولين  غير  القطاع  عاملي  الفئة  هذه  وتضم

 مسح  ضمن  المنشورة  النقل   أنشطة  في  العاملين  إجمالي  من  2و  1  الفئتين  في  العاملين
  % 56  إلى  2010  العام  %49  من  ارتفع  فيها  العاملين  نسبة  أن  تبين  التي  العاملة،   القوى 

  % 8  بلغ  سنوي   نمو  بمعدل  عددهم  ارتفع  حيث،  القطاع  أنشطة  في   العاملين  إجمالي  من
 مئوية.  نقاط 7 بواقع ،2018 العام  اً شخص 25,343 إلى  2010 العام 15,884 من

 
  والتخزين النقل أنشطة في للعاملين النسبي التوزيع :6 شكل

 201864-2010 للفترة الفئة حسب
 

 
 

 
- 2010( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح القوى العاملة  1)  اعتمدنا في حساب بيانات الجدول على ثالثة مصادر هي:   64

( الجهاز  3، بيانات منشورة.  )2018- 2010( : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسوح االقتصادية  2، البيانات الخام.  )2018
 ، بيانات منشورة. 2018- 2010زي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح النقل خارج المنشآت المرك
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 يلي:  ما نالحظ ،الملحق في (1)  رقم الجدول بيانات إلى وبالنظر
 

  شأنهم   وأخرى،  سنة  بين  حادة  تقلبات  شهد   النقل  أنشطة  في   العاملين  أعداد  في  التغير  أن   .أوالً 
  ( man made)  التعسفية  اإلجراءات  طبيعة  بسبب  الفلسطيني  االقتصاد  مؤشرات   معظم  كشأن

  ، التفتيش  كحواجز  االحتالل  سلطات  من  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  اله  تتعرض  التي
  تلك  لمثل  الحساسة  النقل  أنشطة  على  وفوري   مباشر  تأثير  لها  التي  الطرق،  وإغالق

 اإلجراءات.
 "اآلخرين"  العاملين  فئة  ضمن  يتركزون   العاملين  نصف  من  أكثر  أن  إلى  البيانات  تشير  ًا.ثاني

  في  وال  المنشآت  تعداد  في  يظهرون   ال  بينما  العاملة،  القوى   مسوحات  في  يظهرون   الذين
 الموظفين   من  إما  فهم    .أيضاً   المنشآت  خارج  النقل  مسوح  في  وال  االقتصادية  المسوح

 .المنظم غير القطاع في يعملون  صغار مستثمرين لدى سائقون  أنهم أو ألنفسهم،
 نسبة  ارتفعت  حيث،  متفاوت  بشكل  ولكن  تعززت،  الثالث  الفئات  في   العاملين  أعداد  أن  .ثالثاً 

  نفسه،   الوقت  وفي   والتخزين.  النقل  شركات  في  العاملين  فئة   وهي  ،تنظيماً   األكثر  الفئة
  العاملين   عدد  تراجع  بينما  ،تنظيماً   األقل  اآلخرين  العاملين   فئة   أعداد   ،ملحوظ  بشكل  ،ارتفعت

 التنظيم. حيث من الفئتين بين وسطياً  مكاناً  تحتل التي المنشآت خارج العاملين  فئة في
 
 ( Transportation GDP) والتخزين  النقل لقطاع اإلجمالي المحلي الناتج 6-2

 

 اإلجمالي المحلي الناتج في النقل قطاع ومساهمة حجم تطور 1- 2- 6
 

  في   المضافة(  القيمة  )إجمالي  اإلجمالي  المحلي   الناتج  بيانات  الفلسطينية  اإلحصاءات  تنسب
 : (8 الجدول )انظر مصدرين إلى والتخزين النقل قطاع

 
 .المنشآت تعداد بواسطة تجمع التي والتخزين النقل 65شركات  أنشطة بيانات األول:
 القطاعية.  المسوح بواسطة تجمع التي الشركات خارج والتخزين النقل أنشطة بيانات الثاني:

 

 
 ترد عبارة مؤسسات النقل، وشركات النقل، ومنشآت النقل، بشكل مترادف وهي تعني الشيء نفسه.   65
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 النقل  قطاع في الناتجة المضافة  القيمة حجم في التغير :(8) جدول
 201866-2010 الفترة خالل المصدر حسب والتخزين

 

 (نسبة مئوية)   هيكلية قطاع النقل (مليون دوالر )   المضافةالقيمة  

أنشطة  
 67الشركات 

خارج  
 68الشركات 

 خارج الشركات  أنشطة الشركات  المجموع 

2010 86.6 112 198.6 43.6 56.4 
2018   145.8 152 297.8 49.0 51.0 
 9.6- 12.4 50 35.7 68.4 %   التغير

 
  2018-2010  للفترة  والتخزين(  النقل  شركات  ومسوحات  )تعداد  األول   المصدر  بيانات  وتشير

 إلى: 
 

  دوالر   مليون   145.8  إلى  2010  العام  دوالر  مليون   86.6  من  المضافة   القيمة   حجم  ارتفاع •
 . 2018 العام

 الفترة   خالل  %9.5  والتخزين  النقل  شركات  من   المضافة  للقيمة  السنوي   النمو  معدل  بلوغ •
2010-2018. 

 تكوين  في  %49  إلى  %43.4  من  والتخزين  النقل  منشآت  شركات  مساهمة  نسبة  ارتفاع •
 للقطاع. "المرصودة" المضافة القيمة

 
 يلي: ما (الشركات خارج والتخزين )النقل الثاني المصدر مسوحات بيانات وتبين

  دوالر   مليون   112  من  الشركات  خارج  والتخزين  النقل  ألنشطة  المضافة  القيمة  حجم  ارتفاع •
 . 2018 العام دوالر  مليون  152 إلى ،2010 العام

 .الفترة خالل %4.5 الشركات خارج النقل أنشطة لمساهمة السنوي  النمو معدل بلوغ •

 
 خزين خارج الشركات. ؛ ومسح أنشطة النقل والت2017و  2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعداد المنشآت االقتصادية    66

 . 2018، 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوحات شركات النقل والتخزين    67

 . 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوحات أنشطة النقل والتحزين خارج المؤسسات    68
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  العام   %56.4  من  للقطاع  المضافة  القيمة  تكوين  في  األنشطة  تلك  مساهمة  نسبة  تراجع •
 . 2018 العام % 51 إلى ،2010

  ، 2010  العام  دوالر  مليون   198.6  من  ارتفعت  المتحققة  المضافة  القيمة  إجمالي  أن  تبين •
 .2018 العام دوالر  مليون  297.8 إلى

 
  % 64.6  إلى   %26-  بين  تراوحت  حادة  تقلبات  شهدت  فيهما  المضافة  القيمة  نمو  أن  ويالحظ

  المصدرين   من  والتخزين  النقل  قطاع  في  المتحققة  المضافة   القيمة  جمع  ولدى    .نفسها  الفترة  خالل
 دوالر  مليون   198.6  من  ارتفع  المضافة   القيمة  إجمالي  أن  يتبين  الشركات(  وخارج  الشركات  )في
  99.2  بلغت  بزيادة  أي  الجارية،  باألسعار  2018  العام   دوالر  مليون   297.8  إلى   2010  العام

  قطاع   مساهمة  أن  يتبين  ،المعطيات  تلك  على  بناءً    %.9.5  بلغ  سنوي   نمو  وبمعدل  دوالر  مليون 
  % 1.8  إلى   2010  العام  %1.3  من  ارتفع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  توليد  في   والتخزين  النقل
  القطاعي  المحلي الناتج )أي للقطاع المضافة  القيمة إجمالي  أن الحقاً  وسنبين  69. 2018 العام

  القوى   مسوح  بيانات  إلى  استناداً   بكثير  ذلك  من  أكبر  اإلجمالي  المحلي   الناتج   في  ونسبتها  للنقل(
 70العاملة. 

 
  االقتصادية   القطاعات  مع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  والتخزين  النقل  قطاع  مساهمة  وبمقارنة
  الجدول   )انظر  األخرى   لقطاعاتل  نسبةبال  كبير  وبفارق   األخيرة  المرتبة  القطاع  احتل  األخرى،

 (. الملحق في  2 رقم
 
 
 

 
حسب    2019% العام  16ناتج المحلي اإلجمالي بلغت  يشير تقرير وزارة النقل والمواصالت إلى أن نسبة مساهمة قطاع النقل في ال   69

 . 15بيانات وزارة النقل والمواصالت، التقرير اإلحصائي السنوي، ص 
ع  جمع بيانات قطاع النقل والتخزين المتوفرة والمنشورة، مستند إلى معايير النظم اإلحصائية الدولية التي تتعامل مع قطاع النقل كأي قطا  70

ب ناتجه المحلي اإلجمالي كأي قطاع صناعي آخر، بما يساوي أجور النقل من طرف ثالث للسلع النهائية صناعي، أي تقوم بحسا
زءًا  فقط، بينما تعتبر تكاليف نقل السلع الوسيطة والنهائية التي تنقلها الشركات فيما بينها وفيما بينها وبين فروعها بشاحناتها الخاصة ج 

للقطاعات الذي تنتمي لها تلك الشركات، وليس جزءًا من أنشطة النقل كما أوضحنا في الفصل   (Gross Outputمن اإلنتاج اإلجمالي )
 السابق.
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  الناتج في االقتصادية األنشطة  مساهمة نسبة  متوسط :7 شكل
 71(2018-2010) الفترة خالل االقتصادي النشاط حسب اإلجمالي المحلي

 

 
 

 القيمة   حساب  عدم  إلى   اإلجمالي  المحلي  الناتج  في   النقل  قطاع  مساهمة  ونسبة  قيمة  تدني  ويرجع
  فروعها   وبين  بينها  المتداولة  الوسيطة  السلع  لنقل  الشركات  به  تقوم  الذي  الذاتي  للنقل  المضافة

  الجملة   لتجار  توردها  التي  النهائية  السلع  نقل  لخدمات  شمولها  وعدم  األخرى،  الشركات  ومع
 تجار  بها  يقوم  التي  النقل  خدمات  قيمة  تحسب  ال  كما  الخاصة،  شاحناتها  باستخدام  والتجزئة
  بها   تقوم  التي  النقل  خدمات  تتضمن  الو   ،الخاصة  بمركباتهم  لزبائنهم  السلع  نقل  لدى  التجزئة
  المضافة   القيمة  تعتبر  بينما    .الشخصية  مركباتهم  باستخدام  احتياجاتها   لتلبية  المعيشية  األسر

 لها.  تنتمي  التي  األخرى   للقطاعات  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  اً جزء  الخدمات  تلك  عن   الناشئة
 

 
 

 
 . 2018-2010الحسابات القومية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   71
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  فلسطين بين اإلجمالي المحلي الناتج تكوين في والتخزين النقل قطاع مساهمة مقارنة 2- 2- 6
 العربية  الدول وبعض

 

 البيانات  في   المعلنة  الفلسطيني  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النقل   مساهمة   نسبة  مقارنة  لدى
 سبيل  فعلى     كبيرة.  فروقات  وجود   نالحظ   ،العربية  الدول   بعض  في   ذاتها  النسبة  مع  الرسمية

  %،8.66  األردن   في  اإلجمالي  المحلي   الناتج   في   والتخزين  النقل  قطاع  مساهمة  بلغت  ،المثال
 والمغرب  %،10.79  والجزائر  %،6.07  والكويت  %،8.77  ومصر  %،11.38  وتونس
  قطاع   مساهمة  نسبة  قدر  العربي  النقد  لصندوق   السنوي   االقتصادي  التقرير  أن  كما    72.5.82%
 المنشورة   مساهمةال  نسبة  يستخدم  لم و   %،5.88  بـ  اإلجمالي  المحلي   الناتج  في  والتخزين  النقل

  في   3 الجدول  )للتفاصيل  2018 العام %1.8 بلغت التي  ،الفلسطينية الرسمية  اإلحصاءات  في
 . الملحق(

 

 اإلجمالي  المحلي الناتج في والتخزين النقل قطاع مساهمة  نسبة :8 شكل
 73(%) الجارية باألسعار 2017 عاملل العربية الدول لبعض

 

 
 

 المتحدة، أبو ظبي. ، صندوق النقد العربي، اإلمارات العربية 2019التقرير االقتصادي العربي الموحد للعام   72
.  وتجدر 286، المالحق اإلحصائية، ص  2019، أبو ظبي، التقرير االقتصادي العربي الموحد،  2019صندوق النقد العربي للعام    73

المالحظة، هنا، أن نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين مختلفة عما هو وارد في اإلحصاءات الفلسطينية 
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 مساهمته ونسبة  النقل قطاع خدمات  ألنشطة المضافة( )القيمة المحلي  الناتج قيمة تقدير 3- 2- 6
 اإلجمالي  المحلي الناتج في

 
  اإلجمالي   المحلي  الناتج  في  والتخزين  النقل  قطاع  مساهمة  نسبة  مؤشر  واقعية  عدم  ضوء  في

  عاملي   عدد  في  الكبير  والتباين  %،1.8  الـ  أي  الفلسطينية،  الرسمية  اإلحصاءات  في  المنشور
 المسوحات   في  وارد  هو  ما  وبين  ، العاملة  القوى   مسح  بيانات  في  وارد  هو  ما  بين  لقطاعا

  الناتج   في   القطاع  مساهمة  ونسبة  المحلي   الناتج  قيمة  تقدير  المناسب  من  رأينا  االقتصادية،
 لإلحصاء  المركزي   الجهاز  عن  لصادرةا  العاملة  القوى   مسح  بيانات  باستخدام  اإلجمالي  المحلي

 74: يلي كما ذلك لتحقيق الممكنة الخيارات وكانت  .الفلسطيني
 

  المحلي   الناتج  في  مساهمته  ونسبة  النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  تقدير .أوالً 
 إنتاجية  ومعدل  العاملة،  القوى   إحصاءات  في  الوارد  فيه  العاملين  عدد   بداللة  اإلجمالي

 الوطني. المستوى  على  العمل
  عدد   إجمالي  أي  ؛"اآلخرين  العاملين  "عدد  بداللة  النقل  قطاعل  المضافة  القيمة  استخراج : ثانياً 

  وعدد   ،النقل  )شركات(  مؤسسات  في  العاملين  عدد  منه  مطروحاً   القطاع  في  العاملين
 "العاملينإن    حيث،  الشركات  خارج  العمل  إنتاجية  بمؤشرو   الشركات،  خارج  العاملين
  خارج  العاملين  فئة  إلى  قرباً   أكثر  العاملة  القوى   إحصاءات  في  عنهم  المفصح  اآلخرين"
 العمل. ظروف حيث من الشركات

 
 أهمها:عدة   ألسباب تقريبية نتائج ستقدم الطريقتين اتكل أن إلى االنتباه ونلفت

 بصورة   تحسب  زالت  ما  القومية  الحسابات  وجميع  الفلسطيني  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن -
 لإلحصاء   المركزي   الجهاز  وصول  يمنع  الذي  القائم  السياسي  الوضع  بسبب  مباشرة  غير

  الوصول   إمكانية  وعدم   المحتلة،  األرض  جميع  في  اإلنتاجية  الوحدات  جميع  إلى  الفلسطيني
 والخارجية.  الداخلية  التجارة عن مباشرة  بصورة المعلومات لجميع

 
 % أكثر مما تظهره الحسابات االقتصادية التقليدية.  ويظهر60ت بنسبة  ملدائرة اإلحصاء األميركية أن خدمات النقل ساه  يورد تقرير  74

صادر عن بمبلغ   تقرير  ساهمت  النقل  خدمات  أن  األميركية،  التجارة  لوزارة  التابع  االقتصادي  التحليل  في    378مكتب  دوالر  مليار 
 مليار دوالر على التقديرات المستمدة من الحسابات التقليدية.  142، أي بزيادة بـ 1996االقتصاد األميركي في العام 
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  على   اإلجمالي  المحلي  الناتج   قسمة   )حاصل  الوطني  المستوى   على  العمل  إنتاجية  حساب -
  العمل   إنتاجية  أن  يفترض  النقل   لقطاع  المحلي   الناتج  حساب  في  واستخدامها  العاملين(  عدد

 آخر.  إلى قطاع من تختلف فهي دقيق، غير وهذا القطاعات، جميع في متساوية

 النقل  وبيانات  المؤسسات،  في  النقل  بيانات  من  المستخرجة  للنقل  العاملين  إنتاجية  أن  كما -
   التكنولوجي.  التطور  مستوى   في  االختالف  بسبب  متفاوتة  األخرى   هي   ،الشركات  خارج  من

 دقيقة.  نتائج إلى  للوصول األدق أو األقرب أيهما الحكم ويصعب

 
 ر يظه  مما  الواقع  إلى  أقرب  تقديرات  تقديم  بمقدورنا  سيكون   التحفظات،  تلك  من  الرغم  على  ولكن،

 كما  الدولية  اإلحصائية  لمعاييرى الإ  ندةتالمس  طريقةال  عيوب  بسبب  الرسمية  اإلحصاءات  في
  الجهاز   موظفيو   والمواصالت  النقل  وزارة  أنإلى    ،هنا  ،اإلشارة  من  بد  الو     .سابقاً   وضحنا
 تطبق   التي  الدول  معظم  وتواجه  ،همجهاتو   التي  المعضلة  تلكب  دراية  على  لإلحصاء  المركزي 

  على   بالعمل  ة للمشكل  الحلول  إيجاد   يحاولون   وهم  (،ISIC)  القومية  للحسابات  الدولية  معاييرال
 ,Transportation Statistics Accounts  للنقل  الفرعية  بالحسابات  يسمى  ما  آلية  تطوير

TSAs))،  الجديد  األسلوب  من  الغرض  ويتلخص    75السابق.  الفصل  في  بإيجاز  شرحناها  التي 
  تقوم   التي  النقل   وأنشطة   الخاصة،   ألغراضها  الشركات  ابه  تقوم  التي   النقل  أنشطة  اشتمالفي  

 تختزل  التي   التقليدية  المنهجية  تجاهلتها  التي  الخاصة،  مركباتها  باستخدام  المعيشية  األسر  ابه
 أجر. مقابل ثالث  طرف  من النقل في  النقل أنشطة

 
 : اإلجمالي الناتج  في النقل خدمات أنشطة مساهمة ونسبة لحجم تقديراتنا يلي فيما ونقدم

 

  الناتج   في  مساهمته  ونسبة  والتخزين   النقل  لقطاع  المحلي  الناتج  حجم  تقدير  األولى:  الطريقة
 الفلسطينية السوق  في القطاع  في العاملين عدد  إجمالي بداللة  اإلجمالي المحلي

 

 
( وسيلة شاملة لقياس مساهمة خدمات النقل في االقتصاد الوطني.  وتستحوذ هذه الحسابات  TSAsوتوفر الحسابات الفرعية للنقل )  75

( أنشطة النقل التي تقوم بها الصناعات األخرى 2( أنشطة النقل من طرف ثالث مقابل أجر؛ و)1)  على أنشطة النقل التي يقوم بها:
 .( أنشطة النقل التي تقوم بها األسر المعيشية التي تستخدم مركبة شخصية3غير النقل ألغراضها الخاصة؛ و)
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  النقل   أنشطة  جميع  في  العاملين  عدد  بيانات  استخدام   على  والمباشرة البسيطة  قةيالطر   هذه  تقوم
  إلى  إضافة  ،الشركات خارج من  النقل  في  العاملون   ،النقل شركات في  العاملون  : وهم  ،والتخزين

  الوطني  المستوى   على  العمل  إنتاجية  معدل  واستخدام  ،"اآلخرين  العاملين"  عليهم  أطلقنا  من
  إنتاجية  معدل   وبضرب،  المحلي  االقتصاد  في  العاملين  عدد  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بقسمة
  في   المضافة  القيمة  جماليإل  تقدير  على  للحصول  النقل  قطاع  عاملي  ددع  إجماليب  العمل

  قطاع  من   العمل  إنتاجية  تفاوت  بسبب  تقريبية  بصورة  للقطاع  المحلي  الناتج  يساوي   الذي  ،القطاع
  نسبة   على   نحصل  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  للقطاع  المحلي  الناتج  قيمة  وبقسمة    آلخر.

 االقتصاد  في  النقل  لقطاع  النسبية  ألهميةل  النسبي  الوزن   على  تدل  التي  فيه  القطاع  مساهمة
  في   العاملين  عدد  نسبة  مع  متطابقة  ستكون   وهي  األخرى،  القطاعات  مع  بالمقارنة  ،الفلسطيني

 المحلي.  االقتصاد  في العاملين إجمالي  إلى القطاع
 

  المحلي الناتج في والتخزين  النقل قطاع مساهمة  ونسبة قيمة :9 شكل

 2018-2010 للفترة األولى بالطريقة المقدرة اإلجمالي

 

 
 

( الجدول رقم  ارتفعت من  4يبين  النقل  إنتاجية قطاع  أن  الملحق  في  العام    14,638(  دوالرًا 
العام    19,706إلى    2010 للقطاع من  2018دوالرات  المحلي  الناتج  .  وارتفعت بذلك قيمة 
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مليون دوالر للفترة نفسها.  أما نسبة مساهمة القطاع في الناتج    895.2مليون دوالر إلى    474.4
% للفترة نفسها أيضًا.  ويالحظ أن مساهمة  5.5% إلى  4.9اإلجمالي، فقد ارتفعت من    المحلي

النقل في الناتج المحلي اإلجمالي، شهدت تذبذبات من سنة إلى أخرى مع اتجاه نحو  قطاع 
 التحسن. 

 
  الناتج  في  والتخزين النقل قطاع مساهمة   ونسبة قيمة :10 شكل

 2018-2010 للفترة الثانية بالطريقة المقدرة اإلجمالي المحلي
 

 
 

الناتج المحلي   للنقل والتخزين ونسبة مساهمته في  المحلي  الناتج  الثانية: تقدير قيمة  الطريقة 
اإلجمالي بداللة إجمالي عدد العاملين في قطاع النقل وإنتاجية الفرد من العاملين حسب توزيعهم  

ون  إلى: )أ( العاملون في شركات النقل؛ )ب( العاملون خارج الشركات؛ )ج( العاملون اآلخر 
الذين يظهرون في بيانات القوى العاملة، وبافتراض أن إنتاجية العاملين اآلخرين مساوية إلنتاجية 
العمل  إنتاجية  تستخدم  أنها  في  سابقتها  الطريقة عن  هذه  وتتميز  الشركات.   خارج  العاملين 

لتنظيم لمقدمي خدمات النقل خارج الشركات لكونهم األقرب على فئة العاملين اآلخرين من حيث ا
والتجهيز التقني.  ويمكن تقدير القيمة المضافة للعاملين اآلخرين بضرب عددهم بإنتاجية الفرد  
النقل   القيمة المضافة المتولدة عن أنشطة شركات  العاملين خارج الشركات، وجمعها مع  من 
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للقطاع.    المضافة  للقيمة  شامل  تقدير  على  للحصول  الشركات  خارج  العاملين  أنشطة  وعن 
قسمة األخير على الناتج المحلي اإلجمالي، نحصل على نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج  وب

( تراوحت نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج 6-4-2المحلي اإلجمالي.  وكما يظهر الشكل )
.  وشهدت تذبذبات طفيفة 2018% العام  3.7إلى    2010% العام  3.6المحلي اإلجمالي من  

 %.3.6وتركزت حول  من سنة إلى أخرى 
 
 76( Output Gross) والتخزين النقل لقطاع اإلجمالي اإلنتاج تغير 6-3
 

  ، 2018  العام  الجارية  باألسعار  دوالر  مليون   514.8  والتخزين  النقل  لقطاع  اإلجمالي  اإلنتاج  بلغ
  % 4.6  بلغ  نمو  وبمعدل  ،2010  العام  عليه  كان   عما  دوالر  مليون   148.2  نحو  بلغت  بزيادة
  والتخزين  النقل  مؤسسات  ألنشطة  الكلي  الناتج  نمو  بفضل  التغير  هذا  وتحقق    الفترة.  لتلك  اً سنوي

  ألنشطة   الكلي  الناتج  ونمو  دوالر،  مليون   109.1  بـ  مساهمتها  وزيادة  %10.2  بلغ  نمو  بمعدل
  دوالر  مليون   39.1  بـ  الكلي  الناتج  في  زيادة  وتحقيق  ،سنوياً   %2.3  بمعدل  الشركات  خارج  النقل

 لنقلل  اإلجمالي  اإلنتاج  كامل  اإلحصاءات  هذه  تشمل  ال  ،أعاله  ذكرنا  وكما  ،ولكن   .نفسها  لفترةل
 الذاتي.  النقل خدمات قيمة استثناء بسبب

 
 وخصائصها  والتخزين النقل قطاع منشآت عدد تطور 6-4
 

  أي   ، 2018  العام   1103  إلى  2010  العام   521  من   والتخزين  النقل   أنشطة   شركات  عدد  ارتفع
  ارتفع   فقد    ألخرى.  سنة  من  الفتاً   تبايناً   شهد  النمو  هذا  ولكن   %.11.8  بلغ  سنوي   نمو  بمعدل

   إلى   2015  العام  %5.9و  2016  العام   % 18.3و  ،2012  العام  %71  بنسبة  المنشآت  عدد 
 )انظر   طفيفة  تغيرات  السنوات  بقية  وشهدت    .2018  العام  % 2.7و  ، 2017  العام  4.4%-

من اإلناث(    183أشخاص )منهم    6,805  من  ارتفع  فقد  العاملين،  عدد  وبشأن    .(2-6  الجدول
%.   21.9، أي بنسبة  2017من اإلناث( العام    343شخصًا )منهم    8,293إلى    2012العام  

بنسبة   النقل  منشآت  عدد  تراجع  هنا،  التعدادين  57.8ويالحظ،  بين  الفترة  خالل   %2012  

 
 وسيط.الناتج اإلجمالي يساوي مجموع الناتج المحلي اإلجمالي زائدًا اإلنتاج ال  76
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س حساسية قطاع النقل الشديدة لحالة الركود التي يعاني منها االقتصاد ، األمر الذي يعك2017و
.  وتجدر المالحظة أن تقلص عدد المنشآت ترافق مع ارتفاع عدد  2013الفلسطيني منذ العام  

 أنثى. 343إلى  183% من 87.4%، وارتفاع عدد اإلناث بنسبة 21.9العاملين بنسبة 
 

   العاملين وعدد والتخزين النقل أنشطة  في العاملة المنشآت عدد :(9) جدول
 201777و 2012 ينلعامل المنشآت تعدادي في فيها

 

 
 العاملين  عدد وفئات المناطق حسب العاملة المنشآت توزيع في التغير

  منشآت  كانت  المنشآت  تلك  من  % 55  من   أكثر  أن   2017،78  عاملل  المنشآت  تعداد  نتائج  تبين
 %23.8و  صغيرة،  منشآت  كانت   منها  %38.1  وأن  أقل؛  أو  عاملين  4  توظف  جداً   صغيرة
  التي   المتوسطة  المنشآت  نسبة  وبلغت    .عامالً   19-10  توظف  % 14.3و  عاملين،  9-5  توظف
  فأكثر   99-50  توظف  التي  الكبيرة  والمنشآت  المنشآت،  مجموع  من  %6.7  نحو  49-20  توظف
 األنشطة  منشآت  توزيع  مع  التوزيع  هذا  وبمقارنة   79.العاملين  إجمالي  من  %6.1  توظف

  النقل   قطاع  في   جداً   الصغيرة  المنشآت  نسبة  أن   يالحظ  ،العاملين  عدد  فئات  حسب  االقتصادية
 تعداد   حسب  %88  نحو  بلغت  التي  األخرى   القطاعات  في  هي  مما  بكثير  أقل  كانت  ،والتخزين
 2017.80 لعامل المنشآت

 

 

 
 .2017، وتعداد المنشآت للعام  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعداد المنشآت للعام   77
 . 2012ال ترد معلومات منشورة عن توزيع المنشآت حسب فئات عدد العاملين في تعداد المنشآت للعام   78
 . 2017للعام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعداد المنشآت والمساكن   79
 . 2017.  سمير عبدهللا وعلي جبارين، تحليل تعداد المنشآت للعام 2019انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   80

التغير في عدد   2017 2012
 المنشآت
)%( 

التغير في عدد العاملين  
)%( 

عدد  
عدد   عدد العاملين  المنشآت

 عدد العاملين  المنشآت

 إناث ذكور  المجموع   إناث ذكور  المجموع   إناث ذكور  المجموع  
3759 6805 5751 183 1587 8293 7403 343 -57.8 21.9 28.7 87.4 
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  باألعداد والتخزين النقل أنشطة في العاملة  المنشآت توزيع :(10) جدول

 201781 لعامل والمناطق العاملين عدد  فئات حسب المئوية والنسب

 

 
 82( Gross Fixed Capital Formation) الخام الثابت الرأسمالي التكوين 6-5
 

  الثابتة   األصول  في  المقيمين  المنتجين  استثمارات  من  الثابت  المال  رأس  تكوين  إجمالي  يتكون 
  األصول   قيمة  إلى   اإلضافات  بعض  يتضمن  كما    .سنة(  الفترة  تكون   ما  )عادة  معينة  فترة  خالل
 أصوالً   تشمل  الثابتة  واألصول    المؤسسية.  الوحدات  أو  المنتجون   يحققها   التي  المنتجة  غير

 من ألكثر مستمر أو متكرر بشكل  اإلنتاج عمليات  في استخدامها يتم ملموسة غير  أو ملموسة
 .األقل على عام

 
 (Gross Fixed Capital Formation -GFCF)  الخام  الثابت  الرأسمالي  التكوين  بيانات  تشير

  )عادة   محددة  فترة  خالل  (Fixed Capital Stock)  الثابت  المال  رأس  في  الصافية  الزيادة  لىإ
  الذي   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الجزء  عمليا  وهو    االستثمار.  صافي  عليه  يطلق  ولذلك  سنة(،

 والسكك  ،الطرق   كإنشاء )  واإلنشاءات  األراضي  تحسين  على  اإلنفاق   ويشمل    يستهلك.  ال
 شابه  وما  الصناعية  والمناطق  ،المياه  تصريف  وقنوات  والخنادق،  ،االستنادية  والجدران  ،الحديدية

 
 . 2020و  2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير تعداد المنشآت للعامين   81
ي علية أية تعديالت كخصم استهالك رأس المال الثابت )اهتالك األصول  ( ألنه ال تجر Grossويسمى التكوين الرأسمالي الثابت الخام )  82

 الثابتة( من أرقام االستثمار. 

باألرقام والنسب   المنطقة 
 المئوية 

 المجموع  فئات عدد العاملين 
1-4 5-9 10-19 20-49 50-99   

 1267 0 7 77 181 302 700 العدد  فلسطين
 % 55.2 23.8 14.3 6.1 0.6 0 100 

 894 0 5 50 106 220 513 العدد  الغربية  الضفة
 % 57.4 24.6 11.9 5.6 0.6 0 100 

 373 0 2 27 75 82 187 العدد  غزة  قطاع
 % 50.1 22 20.1 7.2 0.5 0 100 
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 وجود  على  تقريباً   االقتصاديون   ويجمع    واآلالت.  والمعدات،  النقل  وسائل  يشمل  كما  ذلك(؛
 االقتصادي. والنمو الثابت الرأسمالي التكوين إجمالي زيادة بين سببية عالقة

 
 بالنمو القوي  وارتباطه أهميته بحكم الثابت  المال رأس تكوين بمؤشرات كبيراً  اهتماماً  الدول تولى

  في   لتغيرل  شامالً   تحليالً   (الملحق  في  5)  رقم   الجدول  ويبين    . كافة  االقتصادية   األنشطة  في
  االستثمار(  )معدل  اإلجمالي  المحلي   الناتج  في  الثابت  الرأسمالي  التكوين  إجمالي  نسبة  مؤشر
  االقتصادية  القطاعات  في  معدالته  مع  بالمقارنة  ،والتخزين  النقل  قطاع  في  2018-2010  للفترة

 المقارنة. لغرض ألخرى ا
 

  الثابت الرأسمالي لتكوينا إلجمالي  المئوية  النسبة معدل :11 شكل

  النقل قطاع في االستثمار( معدل أي) اإلجمالي المحلي الناتج إلى

 2018-2010 للفترة األخرى  االقتصادية القطاعاتو 
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 التالية:  المالحظات تسجيل يمكن (الملحق في  5) رقم  الجدول في  التحليل إلى وبالنظر
 

 الذي   االستثمار  معدل  حيث  من  األولى  المرتبة  واالتصاالت  المعلومات  أنشطة  تصدرت .1
 .2018و 2012 نعاميال باستثناء %،12.9 بلغوالذي  الفترة طيلة حققته

%،  6.1  بواقع  االستثمار  معدل   حيث  من  الثانية  المرتبة  والتخزين   النقل  أنشطة  احتلت .2
 .2018و 2012 العامين خالل  األولى المرتبة واحتلت

  معظم   في  %5.5  بواقع  االستثمار  معدل  حيث  من  الثالثة  المرتبة  الخدمات  أنشطة  احتلت .3
 . 2017و 2014 العام في الثانية المرتبة احتلت ولكنها السنوات،

 معدل  بلغ  حيث  ،الرابعة  المرتبة  في  ،الزراعية  األنشطة  باستثناء  ،األخرى   األنشطة  جاءت .4
 . نفسها  للفترة %3.9 فيها المتحقق االستثمار

  فيها  المتحقق  االستثمار  معدل  وبلغ  ، الخامسة  المرتبة  احتلت  فقد  ، الصناعة  أنشطة  أما .5
 .2012-2010 األعوام في نسبياً  جيدة  استثمار نسب وسجلت %،3.6

  بمعدل  والسابعة  السادسة   المرتبتين  واإلنشاءات  والتجزئة   الجملة  تجارة  قطاعي   أنشطة  احتلت .6
 التوالي.  على %1.2و %،1.3 بلغ استثمار

 
 التالية:  همةمال النتائج بعض إلى البيانات تلك تشير

 

  ظلت   األخرى   االقتصادية  األنشطة  وجميع  والتخزين  النقل  قطاع  في  االستثمار  معدالتإن    .أوالً 
 فمعدالت    النامية.  الدول   بمقاييسوبخاصة    المقاييس،  بكل  متدنية  إلى   جداً   متدنية  بين  ما  تتراوح

 %3.6و  الجملة،  تجارة  أنشطة  في  %1.3و  اإلنشاءات،  أنشطة  في  %1.2  بين  تراوحت  االستثمار
   النقل.   أنشطة  في  %6,1و  الخدمات،  أنشطة  في  %5.5و  التحويلية،  الصناعات  أنشطة  في

  عن   ناهيك  المستهلكة،  الثابتة  األصول  إلحالل  كافية  تكون تكاد    الحجم  بهذا  استثمار  فمعدالت
 تعزيز  وعلى   ،تقنياتها  تطوير  من  القطاعات  منشآت  تمكين  على   االستثمار  معدل  انخفاض  تأثير

 السوقية.  وحصتها استمراريتها
 

 األخرى   االقتصادية  األنشطة  وجميع  والتخزين  النقل  قطاع  في  االستثمار  نسب  أن  لوحظ  .ثانياً 
 وبوجه  األخيرة،  السنوات  خاللوبخاصة    ،2018-2010  الفترة  طيلة  ملحوظ   بشكل  تراجعت
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  شهدت   التي  الصناعية  واألنشطة  والتخزين  والنقل  واالتصاالت  المعلومات  أنشطة  فيأخص  
  خالل   اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ضعف  أسباب  فسري  ما  ،نفسها  الفترة  خالل  متواصالً   هبوطاً 
 . نفسها الفترة

 

 النسب   مع  (Investment Ratio)  لالستثمار  السنوية  النسب  بمقارنة  قمنا   ،النتائج  هذه  من  وللتأكد
 الفترة  خالل  الوطني  المستوى   على   والتخزين  النقل  قطاع  في   (Depreciation)  لالهتالك  السنوية
  خالل   مئوية  ة نقط  3.6  بواقع   االهتالك  نسبة  من   أقل   كان  مجموعها  أن  وتبين  ،2010-2018

  تلك   أن  يعني  ما  %،21.4سالب    بنسبة  استثماراتها  في  تراكمياً   عجزاً   شهدتإنها    أي   ؛الفترة  تلك
 تلك  قيمة  وأن  المستهلكة،  الثابتة  األصول  إلحالل  كافية  تكن  لم  ،الثابتة  هاأصول  في  االستثمارات

 تراجع   يعني  ما   (، الملحق  في  6  رقم   )جدولوللفترة نفسها    لنفسنفسها    النسبةب  تآكلت  األصول
 اإلنتاجية.  قدراتها

 
  ألنشطة 83االهتالك ونسبة االستثمار  نسبة :12 شكل

 2018-2010 للفترة والتخزين النقل قطاع

 

 

 
 نسبة االهتالك هنا حسبت كنسبة من الناتج الكلي لغرض مقارنتها مع نسبة االستثمار المحسوبة، أيضًا، كنسبة من الناتج الكلي.   83
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 والبضائع  الركاب نقل خدمات على الطلب تقدير–والتخزين النقل خدمات سوق  6-6
 

  للبضائع   خالفاً   تخزينها  يمكن  وال  ،الفور  على  استخدامها  يجب  خدمة  بأنها  النقل  خدمات   تتسم
 )البنى  األساسية  الهياكل باستخدام  المختلفة   النقل  بوسائل  النقل  ويتم   بنقلها.  تقوم  ما  عادة  التي

 البسيطة  بالوسائل  أحياناً   النقل  على  الطلب  ويلبى    .نسبياً   الثابتة  القدرات  ذات  للنقل  التحتية(
  أساسية  هياكل  وجود  تشترط  تلبيته  أن  غير  الطرق،  على  البري   النقل  حالة  في  كما  المتاحة

 البحري. أو  الجوي  النقل حاالت في كما النقل، على القدرة لتوفير ومكلفة معقدة وأساليب
 

  جهة،   من  النقل  فيها  بما  العديدة،  اللوجستية  الخدمات  موردي  تضم  سوق   هي  النقل  أنشطة
  جيد   بشكل  تعمل  التي  النقل  أسواق  تسمح  أن  وينبغي    أخرى.   جهة  من   الخدمات  هذهومستخدمو  

  تحقيق   في  ومساعدتهم  المستخدمين،  احتياجات  يلبي  بما  ،النقل  خدمات  على  الطلب  بتلبية
  منتشرةالو   متنوعةالو   عديدةال  باألنشطة  يعج  نعيشه  الذي  االقتصادي  فالنظام    .المتنوعة   أهدافهم

  ماسة  بحاجة   فهي   ،لذا     غاياتها.  لتحقيق  البعض بعضها  على تعتمد  وهي   .متباعدة  أماكن   في
  ومكانياً   وزمانياً   ونوعياً   كمياً   النقل  خدمات  عرضمواءمة    على  وقادر  وفعال  مناسب  نقل  لنظام

  الضرورية  النقل  خدمات  من  والمجتمع  االقتصاد  احتياجات  تلبية  ،أخرى   بعبارة    عليها.  الطلب  مع
  لدينا  المتوفرة  المعلومات  ولكن    فيها.  اإلنتاج  عجلة  دوران  مواصلةو   ،المواطنين  رفاهية  تحقيقل

  من   ال   ،عليها  الطلب  مع  النقل  خدمات  عرض مواءمة    مدى  في   بالبحث  تسمح  ال  اآلن   حتى
  النقل  بيانات  إلى  يحتاج  الفحص  هذا  مثل  فتحقيق     األخرى.  النواحي  من  وال  ،الكمية  الناحية
 الركاب  نقل  على  الطلب  تقدير  سنحاول  لكنناو     الثاني.  الفصل  في  هايلإ  أشرنا  التي  الفرعية
  نقل  خدمات على السنوي  الكلي  الطلب  حجم لتقدير النقل  على للفرد االستهالكي اإلنفاق بداللة

  وبيانات   ،الخارجية  التجارة  بيانات  بداللة  البضائع  نقل  خدمات  على   الطلب  حجم  وتقدير  األفراد؛
 شاملة   قديراتتب  الخروج  في ذلك  ألهمية  84،والبناء  ،واإلنشاءات ،والزراعة  التحويلية، الصناعات

 البضائع. نقل خدمات على للطلب
 

 

 
% من الناتج المحلي اإلجمالي.  ولم نجد بيانات حديثة عن حجم 60ات والواردات( نحو  تشكل التجارة الخارجية الفلسطينية )الصادر   84

 التجارة الداخلية للسلع الستخدامها في تقدير حجم احتياجاتها من خدمات النقل. 
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 فلسطين  في الركاب نقل خدمات على الكلي للطلب النقدية القيمة 1- 6- 6
 

  ، 2017  العام   دوالراً   34  نحو النقل  خدمات  على  فلسطين في  للفرد  الشهري   اإلنفاق  متوسط  بلغ
  ولوحظ     %.7.8  بلغ  سنوي   نمو  بمعدل  ،2011  العام  عليه  كان  عما  %57  بنسبة  ارتفاعاً   مسجالً 

  اإلنفاق   متوسط   ارتفع  حيث،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بين  المؤشر  هذا  في  كبير  تفاوت  وجود
  العام   دوالر  49.4  إلى  ،2011  العام  دوالر  34.3  من  الضفة  في  المواصالت  على  للفرد  الشهري 
  85.نفسها  لفترةل  اتدوالر   10  إلى  دوالر   9.3  من   جداً   محدود  بشكل  غزة  قطاع  في  وارتفع  ،2017
 من غزة  قطاع  سكان  حرمت  الحصار  حالة  ،أوالً   إلى:  المنطقتين  بين التفاوت  هذا  أسباب  وتعود
يًا، تردي ن.   ثااآلن  لغاية  مستمرةهذه الحالة    تزال  وال  ،2006  العام  منذ  للخارج  السفر  حرية

 هذا  سكانه. منها  يعاني التي والفقر  البطالة حالتي وانتشار في قطاع غزة  االقتصادي عوضال
 مساحته  تبلغ  حيث  الغربية،  الضفة   مع   بالمقارنة  ي القطاعف  السفر  مسافات  قصر  إلى  إضافة

 . اً مربع اً كيلومتر  360 نحو
 

 (: متوسط اإلنفاق الشهري واإلنفاق السنوي الكلي 11جدول )
 2017، 2011على خدمات النقل حسب المنطقة للعامين للفرد 

 

.  النتائج الرسمية لمستويات المعيشة في فلسطين )اإلنفاق  2017،  2011المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  
 واالستهالك والفقر(. 

 
 4,124,795 من ارتفع الذي ،2017و 2011 للعامين السكان وعدد المؤشرات تلك وباستخدام

  )الضفة   نسمة  4,733,357  إلى   نسمة(  1,588,070  وغزة  2,536,725  )الضفة  نسمة
  على   الغربية  الضفة  في  السكان  إنفاق  أن  تبين  نسمة(،  1,876,070  وغزة  2,856,691

 
 . 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة في فلسطين )اإلنفاق واالستهالك والفقر(،   85

  
  الفرد  إنفاق متوسط 

 بالدوالر  الشهري 
  الكلي السنوي  اإلنفاق السكان  عدد 

 دوالر(  )مليون  للسكان 
  النمو معدل

 %   السنوي 
 2017 2011 2017 2011 2017 2011 المنطقة  

 

 7.8 1,694.1 1,044.5 2,856,691 2,536,725 49.4 34.3 الغربية  الضفة 

 3.4 225.8 177.6 1,876,666 1,588,070 10.0 9.3 غزة  قطاع 

 7.1 1,932.9 1,230.1 4,733,357 4,124,795 34.0 24.9 فلسطين
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  العام  دوالر  مليون   1,694  إلى   وارتفع  ،2011  العام  دوالر  مليون   1,044  بلغ  المواصالت
  العام   دوالر  مليون   178  والمواصالت  النقل  على  إنفاقهم  بلغ  فقد  ،غزة  قطاع  سكان  أما    .2017
  الشعب   إنفاق  مجموع  أن  يتبين  وبذلك    .2017  العام  دوالر  مليون   226  إلى  وارتفع  ،2011

  % 10  )أي  ،2011  العام  دوالر  مليون   1,230  من  ارتفع  ،والمواصالت  النقل  على  الفلسطيني
  الناتج   من   % 12.4  )أي  2017  العام   دوالر   مليون   1,932  إلى   اإلجمالي(   المحلي   الناتج   من

 فلسطين(.  في اإلجمالي المحلي
 
 العربية  الدول بعض  مع المحتلة فلسطين دولة في النقل على  الفرد إنفاق مقارنة 2- 6- 6
 

 بعض   في  نظرائه  مع  فلسطين  في  سنوياً   النقل  خدمات  على  الفرد  إنفاق  تكاليف  مقارنة  ولدى
  أي  ،2018  العام  اتدوالر   408  أنفق  الفلسطيني  المواطن  أن  تبين  ،المجاورة  العربية  الدول
  اإلنفاق   نسبة  بلغت  بينما   86فلسطين.   في  للفرد   اإلجمالي  المحلي  الناتج  متوسط  من  12.8%
 %6.9و  لبنان؛  في  %7.7  يلي:  كما  2020  العام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  النقل  على

  المواطن   على  النقل  تكاليف  عبء  وبمقارنة    مصر.   في  %3.1و   األردن؛   في  %4.1و  تونس؛  في
  من   %4.2  ينفق  اإلسرائيلي  الفرد  أن   تبين  ،اإلسرائيليين  على   النقل  تكاليف  ءعب  مع  الفلسطيني

 . النقل على السنوي   دخله
 

 النقل على للفرد السنوي  االستهالكي اإلنفاق معدالت :(12) جدول
 87العربية البلدان من عدد في

 

  على السنوي  الفرد إنفاق السنة  الدولة 
 األميركي بالدوالر  النقل خدمات 

  الناتج متوسط 
 بالدوالر  للفرد  المحلي 

  من  النقل على  اإلنفاق نسبة
 اإلجمالي  المحلي الناتج متوسط 

 %12,8 3198.9 408 2018 فلسطين
 %4,1 4330.3 179.3 2020 األردن
 %7.7 7784.3 597.0 2020 لبنان 
 %3.1 3020 92.8 2020 مصر
 %6,9 3317 228 2020 تونس 

 
86 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
87 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
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  والمواصالت   النقل   على   االستهالكي  اإلنفاق  في   الفاحش  االرتفاع  بوضوح  البيانات  هذه  تعكس
ما    الطرق   من  الكثير  وإغالق  التفتيش  ونقاط  الحواجز  (1)  أهمها:  عدة،  ألسباب  فلسطين  في

  ، المحافظات  بين  الطرق   حالة  تردي  ( 2)  الحواجز؛  على  والتأخير  الرحالت،  طول  زيادة  إلىيؤدي  
 أسعار  ارتفاع  ( 3)؛  الدورية  للصيانة  وافتقارها  بها،  المحيطة  والبلدات  والمدن  مراكزها  وبين

  في   المحروقات  أسعار  أسعارها  تضاهي  التيو   88إسرائيل،  من  حصرياً   تستورد  التي  المحروقات
 زاد  داخلها  وفي  المحافظات  بين  ومريح  وسريع  منتظم  عام  نقل  تطور  عدم  (4)  ؛األوربية  الدول

  ، هنا  ،وننوه    للتنقل.  الخاصة   سياراتهم  استخدام  وعلى   ،األجرة  سيارات  على   المواطنين  اعتماد  من
  نقل  تكاليف  في  ارتفاع  يقابله  ،النقل  على  الفلسطيني  للمواطن  االستهالكي  اإلنفاق  ارتفاع  أنب

 من  %30 من أكثر تستنزف التي الغذائية الموادوبخاصة  ،أيضاً  والمستوردة المحلية المنتجات
 89الفلسطيني.  المواطن دخل

 

 المحتلة فلسطين دولة في والتخزين  النقل خدمات على الطلب 6-7
 

  مقاساً   الركاب  نقل  على   الطلب   إجمالي  جمعب  النقل  خدمات  على   الكلي   الطلب  يقاس
 الطلب  يعرفو     بالطن/كيلومتر.  مقدراً   البضائع  نقل  على  الطلب  إجمالي  زائداً   بالفرد/كيلومتر،

  تلك   تلبية  مدى  عن  النظر  بغض  البضائع  نقل  أو  للسكان  التنقل  باحتياجات  النقل  على
  أو  الحجم أو  الركاب بعدد االحتياجات عن  التعبير يتم النقل،  عرض  غرار  وعلى   االحتياجات.

 غير  أعاله  المذكورة  المؤشرات  عن  المعلومات  ولكن    .والمسافة  الوقت  من  وحدة  لكل  األطنان
 . تحليلها دون  يحول الذي األمر ،فلسطين في توفرةم
 

  الطرق   على   والبضائع  للركاب  البري   النقلب  محدودة  فلسطين  في  النقل  على  الطلب  خيارات
  استخدام  إما  ؛تشمل  للركاب  الخيار   هذا  ضمن  المتاحة   بدائلوال    .سابقاً   ذكرناها  التي  لألسباب
  لألسر   الخاصة   السيارات  مااستخد وإما    ،األجرة  وسيارات  الحافالت  في  العام  النقل  خدمات

 ؛بطريقتين  تتم  فهي  ،البضائع  نقل  بدائل  أما    لمؤسسات.با  الخاصة   الحافالت  أو  المعيشية،
 الشاحنات  باستخدام  والثانية  ، لألفراد   أو   العام  النقل  لشركات  المملوكة  الشاحنات  باستئجار  األولى

  نقل   خدمات  على  الطلب  معظم  تلبية  أن  إلى  البيانات  وتشير    ذاتها.  الشركات  من  المملوكة
 

88 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح االستهالك.  89
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 المعيشية  باألسر  الخاصة  المركبات   باستخدام  أي؛  ذاتياً   تتم  البضائع  نقل  وخدمات  الركاب
 األفراد.  أو  الشركات تلك قبل من المملوكة التجارية والمركبات والشاحنات

 
 الذي  النقل  خدمات  على  المعيشية  لألسر  االستهالكي  اإلنفاق  مقارنة  خالل   من  الصورة  وتتضح

 مليون   225.8و  الغربية،  الضفة  في  مليون   1,694.1)  ،2017  العام  دوالر  مليون   1,932.9  بلغ
  488.4  بلغ  الذي  النقل،  قطاعل  ( Output Gross)  اإلنتاج  إجمالي  مع  غزة(  قطاع  في  دوالر
 مليار  1,444.5  بواقع  األسد  بحصة  يحظى  الذاتي  النقل  أن  يتبين و   ،نفسها  لسنةل  دوالر  مليون 
  تدني   لىع  تماماً   واضحة  ،هنا  ،تبدو  التي  الذاتي  النقل  على  االعتماد  ظاهرة  تدلو     90دوالر.
  وضعف   والكفاءة(،  ، والجودة  ،)األسعار  أبعادها  بجميع  تنافسيته  وضعف   ،عامال  النقل  انتشار
  يشكل و    .الدراسة  في  المواقع  من  العديد  في  الحظناها  التي  تنظيمال  وسوء  الحكومي  والدعم  التدخل
  المسؤول  أنه  كما  النقل،  على  االستهالكي  اإلنفاق  ارتفاع  عوامل  أهم  من  اً واحد   العام  النقل  ضعف

 التلوث  شدة  ارتفاع  عن  ناهيك  الفلسطينية،  والبلدات  المدن   مراكز  جميع  في  االزدحام  حالة   عن 
 للبيئة. المدمرة الكربون  انبعاثات  كمية ارتفاع بسبب فيها،

 
 البضائع  نقل خدمات  على  الطلب تقدير 1- 7- 6
 

  على   الطلب  حجم   لتقدير  الداخلية  التجارة  حجم   عن  ومباشرة  شاملة  معلومات  توفر   عدم  ضوء  في
 مصادرها   من  الداخلي   للسوق   المتدفقة  السلع  حجم   بداللة  هتقدير   سنحاول  ، البضائع  نقل  خدمات

Gross )  الكلي  الناتج  تشمل  التي   الداخلية  التجارةو   ،الخارجية  السلعية   وارداتال   وهي:  ،المختلفة

Output)  والتحويلية  التعدينية  الصناعاتو   ،الزراعة  وهي  ،لإلتجار  القابلة  السلع  إنتاج  لقطاعات، 
 نقل  خدمات  على  -كبير  بشكل  السلعية  القطاعات  مثل-  يعتمد  الذي  اإلنشاءاتو   البناء  وقطاع

  ، حسابها   تكرار  لتفادي  النقل  خدمات  على  الصادرات  طلب  استثنينا  وقد    .عملياته  في  البضائع
أن     السلعية   القطاعات  ومصادر  الجغرافي  النطاق  يتجاوز  ال  النقل  على  طلبهاوبخاصة 

(Sectors Tradable)  نقل  على  القطاعات  تلك  لطلب  تقديراتنا  يلي  فيما  ونقدم   خرى.األ 
 البضائع:

 
( إلى خدمات نقل الركاب، وخدمات نقل البضائع، إلجراء Gross Outputاإلجمالي للنقل )ننبه هنا إلى أننا لم نتمكن من فرز الناتج   90

 تحليل مفصل لخدمات نقل البضائع.
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 بعد   السلع  من  الفلسطينية  وارداتال  جميع  شكلت  ،نظرية  ناحية  من  السلعية:  الواردات  .أوالا 
  الملك   )جسر   الكرامة  جسر  معبرو   والتوسع  الضم   جدار  على  المنتشرة  التجارة  معابر  عبورها
  مصادر   ،إسرائيل  مع  سالم  أبو  كرم  ومعبر  مصر،  مع  رفح  ومعبر  ، األردن  نهر  على  حسين(
  ن فإ   ، الملحق  في   ( 7)  رقم   الجدول  يبين  وكما    الفلسطينية.  النقل  خدمات  على  للطلب  رئيسية

  ، 2010 العام دوالر مليون  3,959 من ارتفعت ، السلع من المرصودة الفلسطينية وارداتال قيمة
 .2019 العام دوالر مليار 6,613 إلى

 

  الفلسطينية السلعية الواردات  قيمة إجمالي :13 شكل
 الدوالرات( )بماليين 2019-2010 الفترة خالل

 

 
 

 نقل  خدمات  على  للطلب  الثاني  الرئيسي  المصدر  الداخلية  التجارة  تشكل  الداخلية:  التجارة  .ثانياا 
  مباشرة   بيانات  وال  الداخلية،  التجارة   لحجم  مباشرة  بيانات   توجد  ال  الحظ  لسوء  ولكن    البضائع.

  القطاعات   تلك  طلب  تقديرى  ل إ  رناطيض  ما  النقل،  على  للسلع   المنتجة  القطاعات  طلب   حجم  عن
  التقدير   منهجية  تقومو     المستهلكين.  وبين  المنتجين  بين  فيما  النهائية  السلع  نقل  خدمات  على
  العلم   مع   ،الوسيطة  السلع   حساب  ازدواجية   لتفادي  فقط  النهائية  السلع  نقل  تكلفة  احتساب  على

 من   يتجزأ  ال  اً جزء  باعتبارها  ،لنقلها   الصافية  العوائد   تهمل  ال  (TSAs)  الفرعية  النقل   حسابات  أن
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  على   تعتمد  التي  للقطاعات  المضافة  القيم  بجمع  سنقوم  ،أخرى   بكلمات    للقطاع.  المضافة   القيمة
  من  قطاع  لكل  المحلي  الناتج  قيم  بجمع  أي  النهائيين،  للمستهلكين  بضائعها  إيصال  في  النقل

  على   طلبها  حجم  وقياس  ،والزراعة  التحويلية  والصناعات  التعدين  وهي   السلعية،   القطاعات
  التي   المنقولة  البضائع  قيمة  من   النقل  أجور  قيمة  لنسبة  تقديرية  افتراضات  وفق  النقل  خدمات

 تتكبدها.
 

  واإلنشاءات والبناء السلعية للقطاعات اإلجمالي المحلي الناتج :14 شكل

 دوالر(  )مليون  الجارية باألسعار 2019-2010 الفترة خالل

 

 
 

  التي   السلع  قيمة  أن  (الملحق  في  8  رقم  الجدول   أيضاً   )انظر  أعاله  (14)  رقم  الشكل  ويبين
 دوالر  مليون   3,200.1  إلى  ،2010  العام  دوالر  مليون   2,088.8  من  ارتفعت   ،نقل  إلى  تحتاج
  بين   فيما   بضائعال  نقل  أجور  في  الفروقات  سنتجاوز  ،التقدير  عملية  بسيطتول    .2019  العام

  أجور   ، المثال  سبيل  فعلى     .نقلها   ومتطلبات  ومخاطرها  الفيزيائية  خصائصها  بسبب  القطاعات
  والحجر   البضاعة،  ثمن  من  % 50  إلى  تصل  قد  الكسارات  ومنتجات   الصخور  بلوكات  نقل

  ثمن  من  %2  األقمشة  نقل  تكلفة  تتعدى  ال  بينما  ،%5  الزراعية  والسلع  والتمور، %25  والرخام

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

الزراعة  التعدين والمحاجر الصناعات التحويلية



118 

  الغذائية   والمواد  البترول،  كمشتقات  الخطرة  للمواد  بالنسبة  النقل  تكلفة  تختلف  كما    91. البضاعة
  التي   الدول   بعض  تجارب  على  افتراضاتنا  ستبنى  ، لذا    ة.مبرد ناقالت  إلى   تحتاج  التي  والدوائية

  كل  نقل  تكلفة  بلغت  ،المثال  سبيل  فعلى    المنقولة.  البضائع  أسعار  من  كنسبة  النقل  تكلفة  قدرت
  وفي     92سنتات.   9  األميركية  المتحدة  الواليات  في   والتجزئة  الجملة  تجار  لدى   البضائع  من  دوالر

  مساهمة   نسبة  أنإلى    األوروبية  للمفوضية  التابع  العلوم  مركز  تقرير  أشار  ،األوربي  االتحاد
  النقل   لوجستيات  وأن ،  ياإلجمال  المحلي   الناتج  من  المائة   في  5  حوالي   مثلت  النقل  خدمات

  التقرير   ويضيف   93.األوروبية  للشركات  النهائي  المنتج  تكلفة  من%  15-10  تمثل  والتخزين،
 من  %13.2  ينفق  المتوسط،  وفي    الناس.  حياة  نوعية  على  كبير   تأثير  لها  النقل  خدمات  أن

 94والخدمات.   السلع نقل على  أوروبية معيشية أسرة كل ميزانية
 

 % 15و  %10  بين  ماعلى    ،المتوسط  في  ،يستحوذ  النقل"  أنب  95وآخرون   رودريغو  ،أيضاً   ،أفاد
  اإلنتاج   وحدات  من  وحدة  كل  تكاليف  من   %4  حوالي  يمثل  حين  في  المعيشية،  األسر  نفقات  من
 ".الفرعية لقطاعاتا بين فيما كبيراً  اختالفاً  يختلف الرقم هذا ولكن التصنيع، قطاع في
 

 ال  ،والتخزين  النقل  خدمات  على   المحلي  الطلب  قيمة  أن  إلى  والتقارير  الدراسات  معظم  تشير
  اللوجستية   والخدمات  والتخزين  لنقل ا  مساهمة   وأن،  المنقولة  البضائع  قيمة  من   % 20-15  عن   قلت

 %. 10 عن تقل ال الدول معظم في  اإلجمالي المحلي الناتج في
 
 المنتجين  ركبا  من   بعدد   باالتصال  قمنا  الفلسطيني،  الواقع   إلى  مستندة  تقديرات  إلى   للوصول و 

  من   كنسبة  المحلي  النقل  خدمات  تكلفة  عن   لالستفسار  البضائع  إنتاج  قطاعات   في  الفلسطينيين
  السلعية   القطاعات   في   النقل  تكاليف  لتقدير  قيمة  بمعلومات  أفادوا و   المنقولة،  البضاعة  ثمن

- 10  التحويلية  الصناعات  %،8-5  الزراعية  المنتجات  نقل  يلي:  كما  كانت  التي  المختلفة،
 

 والمستوردين الفلسطينيين في قطاعات اقتصادية مختلفة.  مقابلة مع عدد من المصدرين  91
92  https://www.bts.dot.gov/sites/bts.dot.gov/files/u796/TET%202018%20Chapter%202.pdf 
93  EU SCIENCE HUB, https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/transport-sector-economic-

analysisan ion's  
94  Ibid. 
95  Rodrigue, Jean-Paul and Dr. Notteboom, Theo, The Geography of Transport Systems . 

https://transportgeography.org/?page_id=5260 . 

https://www.bts.dot.gov/sites/bts.dot.gov/files/u796/TET%202018%20Chapter%202.pdf
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 بناءو    المنقولة.  البضائع  قيمة  من  %10  والصادرات  الواردات  %،10-8  اإلنشاءات  %،12
  ، )الزراعة  السلعية  للقطاعات  اإلجمالي  الناتج  عن  اإلحصائية  والبيانات  المعلومات،  تلك  على

  نقل   خدمات  على  الطلب  بتقديرقمنا    اإلنشاءات،  وقطاع  التحويلية(  والصناعات  ،والمحاجر
 كانت  والتي  (، الملحق  في   (9)   رقم   الجدول   ،أيضاً   ،)انظر  (15)   الشكل  في  تظهر  التي   البضائع

 يلي: كما
 

 : تقدير طلب القطاعات على خدمات نقل البضائع 15شكل 
 باألسعار الجارية )بالدوالر األمريكي( 2019-2010خالل الفترة 

 

 
 
 2010  العام  دوالر  مليون   858.9  من  ارتفعت  محلياً   ئعالبضا  نقل  خدمات  على  الطلب  قيمة -

 عدلم وب  الفترة،  خالل  %77.3  بنسبة  بارتفاع  أي؛  2019  العام  دوالر  مليون   1,522.5  إلى
 . سنوياً  %8.6 بلغ سنوي 

  فقد   ،اإلجمالي  الناتج  إلى  الطلب()  البضائع  نقل  على   المقدر   اإلنفاق  نسبة  بخصوص -
 الفترة. طيلة %5.7و ،%5.2 بين فيما مستواها على حافظت

 بين  تراوحت  فقد   ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى   النقل  خدمات  على  المقدر  اإلنفاق  نسبة  أما -
 %.9.3و 8.7%
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 نقل   خدمات  على  الطلب  حيث  من  األولى  المرتبة  تحتل  السلعية  الواردات  أن  تبين  كما -
  العام   دوالر   مليون   661.3  إلى  2010  العام   دوالر   مليون   395.9  من  ارتفع  حيث  ،البضائع
  الطلب   إجمالي  من  %43.4  إلى  %46.1  من  انخفضت  النسبية  حصتها  ولكن  ،2019

 . نفسها لفترةل  المحلي النقل خدمات على
 مليون   253.8  من  النقل  خدمات  على   طلبه  ارتفع  الذي  التحويلية  الصناعات  قطاع  تالها -

  % 29.2  من  النسبية  حصته  ورفع  ،2019  العام  دوالر  مليون   474.4  إلى  2010  العام  دوالر
 . للفترة نفسها  %31.2 إلى

  إلى   113.3  من  النقل  خدمات  على   هطلب  ورفع  الثالثة  المرتبة  في  الزراعي   القطاع  وجاء -
 مجموع  من   % 11  إلى   %13  من  تراجعت  النسبية  حصته  ولكن   دوالر،  مليون   174.7
 . الفترة نفسها  خالل  النقل خدمات على الطلب

  فقد   ،والخامسة  الرابعة  المرتبتين   احتال  اللذان  والمقالع  والمحاجر  اإلنشاءاتقطاعا    أما -
  دوالر،  مليون   182.7  إلى   دوالر  مليون   80.6  من  النقل  خدمات  على  طلبهما  ضاعفا

  الطلب   في  النسبية  حصتهما  وعززا  دوالر،   مليون   29.5  إلى   15.4  من   والمقالع  والمحاجر
  إلى  %1.8  من  والمحاجر  والمقالع  %12  إلى  %9.4  من  اإلنشاءات  النقل،  خدمات  على
 . الفترة نفسها في 1.9%

 
 البضائع  ونقل الركاب  نقل بشقيه: النقل قطاع خدمات  على الكلي الطلب 6-8
 

  وإنفاق  النقل  على  األفراد  إنفاق  بجمع  هبشقي  النقل  خدمات  على   الكلي  الطلب  تقدير  يمكن
  عمل   في   بالمضي  تسمح  المتوفرة  البيانات  ولكن     البضائع.   نقل  على   االقتصادية   القطاعات
  النقل   على   بالطل  إجمالي  أن  ( 13)  رقم  الجدول  ويبين   فقط.  2017و  2011  للعامين  التقديرات

  نسبته  نخفضتوا   دوالر.  مليون  3,190.7 إلى  ، 2011 العام  دوالر  مليون  2,017.9 من ارتفع
  نقطة   0.1  واقعبـ  بانخفاض  أي؛  11.6  إلى   %11.7  من   (Output Gross)  الكلي   الناتج  في

  إلى   %18  من  ارتفعت  فقد  ،اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  النقل  خدمات  إجمالي  نسبة  أما    مئوية.
 مئوية. نقطة 1.8 قدرها بزيادة أي%؛ 19.8
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 2011 للعامين النقل خدمات على  الكلي الطلب تقدير (13) جدول
 دوالر( )مليون  الجارية باألسعار 2017و

 

 التغير نسبة 2017 2011 النقل  خدمات  على  الطلب أنواع
 %62.2 1,694.1 1,044.5 الركاب  نقل  خدمات  على  الطلب
 %53.8 1,496.6 973.4 البضائع  نقل  خدمات  على  الطلب
 %58.1 3,190.7 2,017.9 النقل  خدمات  على  الطلب مجموع
 Output 17,327 27,408 58.2%–كليال الناتج 
 مئوية  نقطة 0.1- %11.6 %11.7 الكلي  الناتج  في  النقل إجمالي  نسبة 

 GDP 11,186.1 16,128.0 44.2% اإلجمالي المحلي  الناتج 
 مئوية  نقطة GDP 18% 19.8% +1.8 إلى النقل إجمالي  ة نسب

 

 همة:مال المالحظات  من عدد إلى ،هنا ،اإلشارة تجدر
 

 من النقل النقل: أنواع كل تشمل والبضائع الركاب  نقل قطاع على لإلنفاق المقدرة القيم أن :أوالً 
 خدمات   لإلحصاء  المركزي   الجهاز  تصنيف  وفق  يشمل  وهو  الذاتي؛   النقل  ثالث،  طرف
  النقل   خدمات  إليه  مضافاً   الشركات،  خارج  من  والشاحنين  الشركات،  بها  تقوم  التي  النقل

 القطاع.  في ن"و "اآلخر  ون العامل بها يقوم التي األخرى 

 

  مليون   2,017.9  من  ارتفع  والبضائع(  )الركاب  النقل  خدمات   على  الطلب  إجمالي  أن : ثانياً 
  الناتج   في  نسبته  وانخفضت    . 2018  العام  دوالر  مليون   3,190.7  إلى  2011  العام   دوالر
 هذه   وتشير   مئوية.  نقطة  0.1  بـواقع  بانخفاض  أي  %11.6  إلى  %11.7  من  الكلي

  على   االعتماد  نسبة  ارتفاع  بسبب  النقل  خدمات  على   للطلب  جداً   الكبير  الحجم   إلى  األرقام
  بسبب   النقل  تكاليف  وارتفاع  اإلجمالي،  المحلي   الناتج  من  %46.4  يشكل  الذي  االستيراد

  والتعدين   كالزراعة  السلعية  القطاعات  طلب  جمعنا  وإذا    المعابر.  على  اإلسرائيلية  اإلجراءات
  الطلب  حجم  فإن  ،النقل  على الواردات طلب مع واإلنشاءات والبناء  التحويلية والصناعات 

  الطلب   حجم   أن   نالحظ  وهنا     .2018  العام   دوالر  مليون   1522  بـ  يقدر  البضائع  نقل  على 
  النقل   لقطاع  المستخدمة  االستيعابية لطاقةا   أضعاف  ثالثة  نحو  يساوي   البضائع  نقل  على



122 

  الذي   والسؤال    .نفسها  السنة   في  دوالر  مليون   514.8  البالغة  المضافة  قيمته  إجمالي  بداللة
  الطاقة   من  المستعملة  االستيعابية  الطاقة  تشكل  كم  هو عنه    اإلجابة  من  نتمكن  لم

 النقل!  لقطاع الكلية االستيعابية

 

  جزء   بنقل  يشاركون   الصفراء  اللوحة   ذات  الشاحنات  أصحاب  من  الناقلين  أن  الواضح  من .ثالثاً 
 المستوردين  مخازن   إلى  موانئها  ومن  اإلسرائيلية  السوق   من  المستوردات  من  ملموس

 ، اإلنشاءات  لقطاع  النقل  وخدمات  المحلية  والصناعية  الزراعية  السلع  نقل  أما    .الفلسطينيين
 االعتماد   نسبة  ارتفاع  في  السبب  ويعود    .للبضائع  الذاتي  النقل  بواسطة  األرجح  على  تتم

  كان   النظامي  البضائع  نقل  أسطول   حساب  على   توسع  الذي  الذاتي  النقل   خدمات  على 
  القطاعات  احتياجات  تلبي   التي  النقل  خدمات   تقديم  على   األخير  قدرة  ضعف   بسبب

  من   وغيرها  ، ...وانتظامها  ، وتكاليفها  ،تقديمها  وسرعة  ،الخدمة  جودة  حيث  من  اإلنتاجية
 مجاالت  بعض  في   الكبرى   الشركات  لبعض  مجزياً   الذاتي  النقل   يكون   قد     المتطلبات.

  غير   أنه  إال  ،األلبان  شركات  وبعض  الجاهز  الباطون   وشركات  كوال  الكوكا  كشركة  النشاط،
 وفورات   من  االستفادة  عدم  بسبب  والصغيرة  المتوسطة  الشركات  لمعظم  بالنسبة  اقتصادي

   .سابقاً   لها   تطرقنا  التي  النقل   قطاع  في  والتشغيل  االستثمار  تكاليف  ارتفاع  وبسبب  الحجم، 
  المدن   داخل   المرور  حركة  في   االزدحام  مخاطر  يحمل  فيه  التوسع  أن  إلى  إضافة   هذا

 البيئة. صحة  وعلى  الطرق  على  واألمان
 
 خالصة الفصل  6-9
 

  الصناعي   التصنيف  وفق  المحسوب  والتخزين  النقل  قطاع  في  المضافة  القيمة  إجمالي  ارتفع •
 المركزي   الجهاز  يطبقه  الذي  (ISIC)  4  التنقيح  -  االقتصادية  لألنشطة  الموحد  الدولي

  العام   دوالر  مليون   297.8  إلى   2010  العام  دوالر  مليون   198.6  من  ،الفلسطيني  لإلحصاء
  التي   النقل   شركات  ألنشطة  المضافة   القيمة  يشمل  األول  شقين:   من  يتألف   هوو     .2018
  أي  ؛2018  العام   دوالر  مليون   145.8  إلى   2010  العام  دوالر   مليون   86.6  من  ارتفعت
  إجمالي   من  %49  إلى  %43.4  من  تهامساهم  نسبة  وارتفعت  %؛9.5  بلغ  سنوي   نمو  بمعدل
  خارج   من   للناقلين  المضافة   القيمة  فيشمل  ،الثاني  الشق  أما    .للقطاع  المضافة   القيمة
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  إلى   2010  العام   دوالر  مليون   112  من   المضافة  قيمته  في  ارتفاعاً   شهد   الذي  الشركات
 .%4.5 بواقع سنوي  نمو بمعدل  ، 2018 العام دوالر مليون  152

  رتفعا  النقل   خدمات  تقديم  في  العاملين  عدد  أن   إلى  ينيةالفلسط  العاملة   القوى   بيانات  تشير •
  سنوي   نمو  بمعدل  ،2018  عام ال  اً شخص  45,429  إلى  2010  عامال  صاشخأ  32,409  من

  إلى   %4.4  من  الفلسطينية  العاملة  القوى   إجمالي  من  نسبتهم   وارتفعت   %. 4.9  بواقع
  % 5.5  إلى   %4.9  من  ارتفعت  المحلي   االقتصاد   في   العاملين  دد ع  من  نسبتهم  أنو   %،4.8

 . هانفس الفترة خالل
لجئنا إلى إدخال أثر "العاملين اآلخرين" على بيانات الناتج المحلي لقطاع النقل ونسبة    لذا •

مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وتم تقدير الناتج المحلي للنقل بطريقتين األولى وهي 
تقديره بداللة عدد العاملين في القطاع ومعدل إنتاجية العمل على المستوى الوطني، والثانية  

في  بإ للعاملين  العمل  وإنتاجية  عددهم  بداللة  اآلخرين"  "للعاملين  المضافة  القيمة  ضافة 
 خدمات النقل خارج الشركات.  وكانت النتائج كما يلي:

 

  دوالر   مليون   474.4  من  ارتفع  النقل  لقطاع  المحلي  الناتج  أن  أظهرت  األولى:  الطريقة -
  المحلي   الناتج  تكوين  في  مساهمته  وأن  ،2018  العام   895.2  إلى  2010  العام

 . نفسها لفترةل %5.5 إلى  %4.9 من ارتفعت اإلجمالي

  مليون   352.7من  ارتفع   النقل  لقطاع  المحلي   الناتج  أن  فأظهرت  ،الثانية  الطريقة  أما -
 مساهمة  نسبة  تراوحتو   ،2018  العام  دوالر  مليون   601.8  إلى   2010  العام  دوالر
 وتجدر    .نفسها  لفترةل  %3.7  إلى  %3.64  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النقل  قطاع

  النقل   قطاع  مؤشرات  باستخدام  تأثرت  التقديرين  بين  الفوارق   أن  إلى   ،هنا  ،اإلشارة
  القطاعات   إلى  لعملياته  المضافة  القيمة  من  كبير  جزء   تسرب  بسبب  جداً   الضعيفة
 األخرى.

 

  ، 2018  العام  1103  إلى  2010  العام   521  من  والتخزين  النقل  خدمات  شركات  عدد  ارتفع •
 . أخرى ى  لإ سنة من الفتاً   تبايناً  شهد النمو هذا ولكن  %.11.8 بلغ سنوي  نمو بمعدل أي

 الهتالك  السنوية  النسب  مع  ( Investment Ratio)  لالستثمار  السنوية  النسب  بمقارنة •
  خالل   الوطني  المستوى   على  والتخزين  النقل  قطاع  في  (Depreciation)  الثابتة  األصول
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 نقاط  3.6  بواقع  االهتالك  نسبة  من  أقل  كان  مجموعها  أن  تبين  ،2018-2010  الفترة
  ما   %،21.4-  بنسبة  تراكمياً   عجزاً   شهدتإنها    أي؛  2018-2010  الفترة   خالل  مئوية
  المستهلكة،   الثابتة  األصول  إلحالل  كافية  تكن  لم  الثابتة  األصول  في  استثماراتها  أن  يعني

 نفسها.  لفترةل بالنسبة تآكلت األصول تلك قيمة وأن
 على  االستهالكي  الفرد  إنفاق   معدل  في  العربية  الدول  بين  األولى  المرتبة  فلسطين  احتلت •

  النقل   على  الفلسطيني  الشعب   إنفاق  مجموع  أن  يتبين  وبذلك    .والمواصالت  النقل
  المحلي   الناتج  من  %10  )أي  ، 2011  العام   دوالر   مليون   1,230  من   ارتفع  والمواصالت

  اإلجمالي   المحلي  الناتج  من  %12.4  )أي  2017  العام  دوالر  مليون   1,932  إلى  اإلجمالي(
 فلسطين(.  في

  العام   دوالر  مليون   858.9  من  ارتفعت  محلياً   البضائع  نقل  خدمات  على  الطلب  قيمة  إن •
 الفترة، خالل %77.3 بنسبة بارتفاع أي ، 2019 العام دوالر مليون  1,522.5 إلى 2010

 سنويا.  %8.6 بلغ سنوي  عدلموب
Gross )  اإلجمالي  الناتج  إلى  )الطلب(  البضائع  نقل  على  المقدر  اإلنفاق   نسبة  وبخصوص •

output)  اإلنفاق   نسبة  أما    الفترة.  طيلة   % 5.7و  %5.2  بين  فيما  مستواها  على  حافظت  فقد 
 %. 9.3و  %8.7  بين  تراوحت  فقد  )(GDP  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  النقل  على  المقدر

 خدمات  على  المحلي   الطلب  حيث  من  األولى   المرتبة  الفلسطينية  السلعية   الواردات  تحتل •
 دوالر مليون  661.3 إلى  2010 العام دوالر مليون  395.9 من  ارتفع حيث ،البضائع نقل

  إجمالي   من  %43.4  إلى  %46.1  من  انخفضت  النسبية  حصتها  ولكن   ،2019  العام
 . نفسها لفترةل المحلي النقل خدمات على الطلب

  دوالر  مليون   2,017.9  من   ارتفع  والبضائع(  )الركاب  النقل  خدمات  على  الطلب  إجماليإن   •
  الكلي   الناتج في نسبته وانخفضت   .2018 العام  دوالر  مليون  3,190.7 إلى   2011 العام

  إلى   األرقام   هذه  وتشير   مئوية.  نقطة  0.1  بـواقع  بانخفاض  أي  ؛%11.6  إلى   %11.7  من
  االستيراد   على  االعتماد  نسبة  ارتفاع  بسبب  النقل  خدمات  على  للطلب  جداً   الكبير  الحجم
 اإلجراءات بسبب النقل تكاليف  وارتفاع اإلجمالي، المحلي الناتج من %46.4 يشكل الذي

 المعابر. على اإلسرائيلية
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 والبناء   التحويلية  والصناعات  والتعدين  كالزراعة  السلعية  القطاعات  طلب  جمعنا  وإذا •
  بـ   يقدر  البضائع  نقل  على  الطلب  حجم   فإن  ،النقل  على  الواردات  طلب  مع  واإلنشاءات

 يساوي  البضائع نقل على  الطلب  حجم أن  نالحظ وهنا  .2018 العام  دوالر مليون  1522
  في   دوالر  مليون   514.8  بلغ  الذي  النقل  لقطاع  اإلجمالي  المحلي   الناتج  أضعاف  ثالثة  نحو

  العرض  أضعاف  ثالثة  بلغ   الذي  النقل   على   الطلب  تلبية  تتم  كيف  والسؤال    .نفسها  السنة
 النقل؟  لخدمات الفعلي

  عنصرين:   بواسطة   يتم  أن   يمكن  البيانات  عنها  كشفت  تيال  الفجوة  سد   أن   الواضح  من •
على    الفلسطيني  الطلب  ثلثي   يلبيان  اللذان  ،الذاتي  حليمال   النقلو الشاحنون اإلسرائيليون،  

 الفلسطيني،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  جزءاً   األول  العنصر  يقتطعو     .البضائع  نقل  خدمات
 زيادة  فيو   الفلسطيني،  المستهلك   يتكبدها  التي  النقل  تكاليف  رفع  في  معاً   يساهمان  بينما

 .البيئة وتلويث الطرق  وحوادث المرور ازدحام

  حساب  على  عتوس   الذي  الذاتي النقل خدمات على  االعتماد نسبة ارتفاع في السبب ويعود •
 النقل  خدمات  تقديم  على  األخير  ةقدر   ضعف  بسبب  كان  النظامي  البضائع  نقل  أسطول

  وتكاليفها   تقديمها  وسرعة الخدمة   جودة  حيث  من  اإلنتاجية  القطاعات  احتياجات  تلبي  التي
 . المتطلبات من وغيرها وانتظامها

 اإلسرائيلية،  الشاحنات  على   االعتماد  لتقليص  الرقابية  الهيئات  تدخل  ضرورة  نرى   ،هنا  من •
  إيجاد   خالل  من  ذلك،  مكنأ  حيثما  تدريجية  وبصورة  مدروس  بشكل  الذاتي  النقل  ليصقوت

 عام  نقل  تطويرو   ،اإلسرائيلية  الشاحنات  حركة  تقييد  حول  يتمحورالذي    المناسب  البديل
 المنتظمة   النقل   خدمات  بتقديم  الذاتي  النقل  ومنافسة  ،اإلسرائيلية  الشاحنات  منافسة  على   قادر

  ،الشركات  على  أقل  وتكلفة  أسرع  بوقت  الشحنات  إيصال  على  والقادرة  تتبع ال  بتقنيات  المزودة
  النجاح  إن    والضوضاء.  الغازية  واالنبعاثات   االزدحام  وتقليص  الرحالت  عدد  تقليص   مع
  أسعار   تخفيض  إلى  يؤدي  الذي  النقل  على  اإلنفاق  ترشيد  على  سيعمل  ذلك  تحقيق  في

 األضرار  وتخفيف  ،االزدحامفي تخفيف    نفسه  الوقت  في  وسيساهم   ،المستهلكين  على  السلع
 الطرق.   على األمان  حالة وتحسين ،البيئة على
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 : بعساال الفصل
 الفلسطيني والتخزين النقل قطاع أداء كفاءة

 
 

 قطاع  أداء  كفاءة   مؤشرات  بعض  تحليل  الفصل  هذا  في  سنتناول  ،الحجم  مؤشرات  استعراض  بعد
 الفلسطينية  االقتصادية  القطاعات  وكفاءة  أداء  مؤشرات  مع  ومقارنتها  الفلسطيني  والتخزين  النقل

  الغرض   ويكمن    العربية.  الدول  بعض  في  والتخزين  النقل  قطاعات  أداء  مؤشرات  ومع  األخرى،
  جدوى و   المال(  ورأس  )العمل  اإلنتاج   مدخالت  إنتاجية  تطور  عن  فكرة  إعطاءفي    التحليل  هذا  من

 النقل  قطاع في IRR  االستثمار تكاليف واسترداد ،االستثمار على عائدال وقياس النقل، مشاريع
 الفلسطيني.

 
 Capital Labour Ratio)) العمل إلى المال  رأس نسبة 7-1
 

  العملية  في  المال  رأس  كثافة  مستوى   ،االقتصاد  في  العمل  مدخالت  إلى  المال  رأس  نسبة تعكس
 تقاس   أن  يمكنو     العاملين.  عدد   إلى  الرأسمالي  التكوين  إجمالي  بقسمة  تقاس  هيو     اإلنتاجية.

  في   المال  رأس  مدخالت  زيادة  تؤديو     والمناطقي.  والقطاعي  الكلي  االقتصاد   مستوى   على 
  وإذا    المال. رأس كثافة نسبة ثبات إلى   نفسه، العمل مدخالت  زيادة بمعدل الوقت مع االقتصاد

  رأس   كثافة   زيادة  إلى  يقود  ذلك  فإن   العمل،  مدخالت  من  أسرع  بمعدل  المال  رأس  مدخالت  زادت
  األيدي   محل  اآلالت  إحالل  على  تنطوي   جديدة  تقنيات  استخدام  مع  ذلك  رافقتي  ما  لباً وغا  المال،

 اإلنتاج  عليه   ويطلق    القطاع.  نمو  قيادة  في  مهيمناً   مركزاً   المال  رأس   عنصر  واحتالل  العاملة،
  فرص   فتح   بدون   النمو  البعض  ويسميه  (،Capital Intensive)   المال  رأس  كثافة   على  المعتمد

  العمل   مدخالت  زيادة  على  اإلنتاج   توسع  يعتمد  عندما  أما    (.Jobless Growth)  جديدة  عمل
 Labor)  الكثيفة  العمالة  على   المعتمد  اإلنتاج  فيسمى  ،المال  رأس  من  أسرع  بمعدالت

Intensive)،  قطاع فإن    ،الملحق  في  (8)  رقم   الجدول  في  يظهر  وكما    يحدث.  ما  نادراً   وهذا  
  القطاعات   جميع  على  التكنولوجي  والتقدم   المال  رأس  كثافة  حيث  من   ق تفو    والتخزين  النقل

 اإلنشاءات،   قطاع  في  اً دوالر   361  مقابل  دوالر  951.8  للعامل  المال  رأس  معدل  بلغ  فقد    المقارنة.
  خالل   والتجزئة  الجملة   تجارة  أنشطة  في   اً دوالر   220و  التحويلية،  الصناعات  في   اً دوالر   702و
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  %، 38  بلغ  اإلنشاءات  في   الواحد  للعامل  المستثمر  المال   رأسأن    أي ؛  2018-2010  الفترة
  المستثمر   المال  رأس  من  والتجزئة  الجملة  تجارة  في  %23و  التحويلية،  الصناعات  في  %73و

 النقل.  قطاع في
 

  خالل   العاملين(  عدد  إلى  المال  رأس  )نسبة  المال  رأس  كثافة  في  التغير  اتجاهات  وبخصوص
 قطاع  في  وارتفع  %،7سالب    بمعدل   والتخزين  النقل  قطاع  في   تراجعاً   شهد  فقد  ،نفسها  الفترة

 وارتفع  %، 5سالب    بنسبة  التحويلية  الصناعات  في  انخفاضاً   وسجل   %،21  بنسبة  اإلنشاءات
 %.5 بنسبة والتجزئة  الجملة تجارة قطاع في
 
 والتخزين النقل قطاع في المال رأس إنتاجية أو االستثمار كفاءة 7-2
 

 في   المستثمر  المال  رأس  على  للقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بقسمة  المال  رأس  كفاءة  تقاس
 قسمة  حاصل  ويشير    (.GFCF)   الثابت  الرأسمالي  التكوين  بإجمالي  عنه  المعبر  القطاع

 ويالحظ    دوالر.  كل  استثمار  عن  الناتجة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الزيادة  قيمة  إلى  المتغيرين
  في   10  رقم  الجدول  انظر)  األخرى   القطاعات   بين  األخيرة  قبل  المرتبة  يحتل  النقل   قطاع  أن

  على   متفوقاً   ،دوالر  33.7  فيه  المستثمر  الدوالر  إلنتاجية  السنوي   المعدل  بلغ  حيث  ،(الملحق
  استثمار   بكفاءة  األولى  المرتبة  اإلنشاءات  قطاع  واحتل    دوالر.  30.2  بواقع  الخدمات  قطاع
  %، 338  بنسبة  والتجزئة  الجملة  تجارة  قطاع  وتاله  النقل،  في  االستثمار  كفاءة  من  %692  بلغت

 والقطاعات  %،165  بنسبة  واالتصاالت  والمعلومات  %،228  بنسبة  التحويلية  والصناعات
  إلى   النقل   قطاع  في   المال   رأس  إنتاجية  تدني  سبب  يرجعو     %.144  الزراعة   باستثناء  األخرى 
 عملياته.  من جداً  كبيرة أجزاء تستثني التي  إحصاءاته، منهجية

 
 والتخزين  النقل قطاع في العمل إنتاجية 7-3
 

  إجمالي   أو  للقطاع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  بقسمة  القطاعي  المستوى   على  العمل  إنتاجية  تقاس
  11)  رقم  الجدول  ويبين   تكوينه.  في  المشاركين  العاملين  عدد على  القطاع في  المضافة  القيمة

 العمل  إنتاجية  مع  ومقارنتها  والتخزين،   النقل  قطاع  في  العمل  إنتاجية  تطور  أدناه  (الملحق  في
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  والصناعة  اإلنشاءات،  وهي  ،األخرى   همةمال  الفلسطيني  االقتصاد  قطاعات   من   ثالثة  في
 والتجزئة.وتجارة الجملة  التحويلية،

 
 ارتفعت  والتخزين  النقل  قطاع  في  العمل  إنتاجية  أن  (12)  رقم  الجدول   في  الرسمية  البيانات  تبين
  وتبين     الجارية.  باألسعار  2018  العام  دوالر   19,642.4  إلى   2010  العام  دوالر  17,351.5  من
  ، 2011  العام  %(13.3-)  من   وصعوداً   هبوطاً   منتظمة  غير  متكررة  تذبذبات  شهدت  أنها

  ، 2015  العام  %(7-و)  ،2014  العام  %3.1و  2013  العام  %(2.7-و)  ،2012  العام  %2.3و
 . 2018 العام  %19.8و ،2017 العام %23.1و ، 2016 العام %(7.2-و)
 

  تبين  ،األخرى   االقتصادية  القطاعات  مع  والتخزين  النقل  قطاع  في  العمل  إنتاجية  مقارنة  ولدى
  القطاعات   بين  األدنى  كان  2018-2010  للفترة  والتخزين  النقل  قطاع  في   العمل  إنتاجية  معدل   أن

  من   % 53.0  نحو  وشكل  الجارية،  باألسعار  سنوياً   دوالر  15,767.9  بلغ  حيث  ،االقتصادية
  الصناعي،   القطاع  إلنتاجية  السنوي   المعدل  من  %81.9و  اإلنشاءات،   قطاع  إنتاجية  معدل

  من   بد  ال  وهنا    .2018-2010  للفترة  والتجزئة  الجملة  تجارة  قطاع  إنتاجية  معدل  من  %94.4و
 للنقل  المحلي  الناتج  حساب  منهجية   على  لثالثا  الفصل  في  ناقشناها   التي  بالتحفظات  التذكير

  االقتصادية  القطاعات  شركات  بها  تقوم  التي  النقل  ألنشطة  المضافة   القيمة  تتضمن  ال  التي
 قيم  على  احتسابها  حال  في  ستؤثر  التي  ،المعيشية  األسر  بها  تقوم  التي  النقل  وألنشطة  األخرى،
 األخرى. االقتصاد ولقطاعات للنقل اإلنتاجية مؤشرات

 
 )معدل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الثابت الرأسمالي التكوين إجمالي نسبة في التغير 7-4

 األخرى  االقتصادية القطاعات وأنشطة والتخزين النقل  أنشطة في االستثمار(
 

 net)  الصافي  االستثمار   ،أيضاً   ،عليه  يطلق  الثابت  الرأسمالي  التكوين  إجمالي  مصطلح

investment .)     الالزم   االستثمار  قيمة  يساوي   اإلجمالي  المحلي  الناتج  على   قسمته  وحاصل  
  القسمة   حاصل   قيمة  انخفضت  كلما  أنه  يعني  وهذا     واحدة.  وحدة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لزيادة

 إنتاج   أن  نالحظ  ،الملحق  في  (13)  رقم  الجدول  إلى  وبالنظر    االستثمار.  فعالية  زادت  ،المذكور
  العام   في  سنت  9.9  بواقع  اً صافي  اً استثمار   يتطلب  للنقل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   واحدة  وحدة
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 إلى   تدريجي  بشكل  تراجع  حيث  تناقصيا،  توجها  عليها  غلب  تقلبات  المؤشر  هذا  وشهد  ،2010
 خالل القطاع أنشطة في االستثمار فعالية تحسن على يدل ما ،2018 العام سنت 2.4 بلغ أن

  نالحظ   ،األخرى   االقتصادية  القطاعات   أنشطة  مع  المؤشر  هذ  تحليل   نتائج  وبمقارنة    الفترة.  تلك
  قبل   المرتبة  تحتل  ظلت  فقد  ، فيها  االستثمار  فعالية   تحسن  من  الرغم  وعلى  النقل،  أنشطة   أن

  المعلومات  قطاع  أنشطة  باستثناء  القطاعات  جميع  أنشطة  بعد  السادسة،  المرتبة  أي   األخيرة،
  اإلجمالي   المحلي   ناتجها  في   واحد   دوالر  إلنتاج  الالزم  االستثمار  معدل   بلغ  التي   واالتصاالت،

  احتلت  فقد  األخرى،  القطاعات  أنشطة  لترتيب  وبالنسبة   الفترة.  لتلك  سنوي   كمعدل  سنت  12.9
  والتجزئة   الجملة  تجارة  أنشطة  احتلتو   سنت،  1.2  بمعدل  األولى  المرتبة  اإلنشاءات  أنشطة
  سنت،   3.6  بمعدل  الثالثة  المرتبة  في   الصناعة  أنشطة  وجاءت  سنت،  1.3  بمعدل  الثانية  المرتبة
 في  الخدمات  وأنشطة  سنت،  3.9  بمعدل  الرابعة  المرتبة  في  الزراعة  باستثناء  األنشطة  وجميع
 سنت. 5.5 بمعدل الخامسة المرتبة

 
  والتخزين  النقل قطاع في (االستثمار صافي) الثابت الرأسمالي التكوين إجمالي كفاءة 7-5

(GFCF to Output Ratio ) 
 

الناتج اإلجمالي  الثابت )أو صافي االستثمار(، إلى  المال  تستخدم نسبة إجمالي تكوين رأس 
(output  قيمة إلى  القسمة  حاصل  ويشير  أيضًا.   االستثمار  كفاءة  لقياس  مكثف  بشكل   )

االستثمار الالزمة إلنتاج دوالر واحد من الناتج سنويًا.  وكلما كان حاصل القسمة أصغر، فهو  
يعكس كفاءة أعلى لرأس المال، والعكس بالعكس، أي إن ارتفاع حاصل قسمة االستثمار على  

( في الملحق، أن حاصل قسمة  14الناتج يشير إلى تراجع كفاءة االستثمار.  ويبين الجدول رقم )
سنت   6.8الي تكوين رأس المال الثابت على الناتج اإلجمالي في قطاع النقل، انخفض من  إجم

مرة.    4.5، ما يعني أن كفاءة رأس المال تضاعفت  2018سنت العام    1.5إلى    2010العام  
النقل.   ولوجستيات  وسائل  تقنيات  في  المتسارعة  التطورات  إلى  يرجع  ذلك  أن  األغلب  وعلى 

االستثمار في قطاع النقل مع كفاءة االستثمار في أنشطة قطاعات االقتصاد    ولدى مقارنة كفاءة
والتجارة،   اإلنشاءات،  أنشطة  بعد  الرابعة  المرتبة  احتلت  النقل  أنشطة  أن  يتبين  األخرى، 
والصناعة، بينما تقدمت على أنشطة الخدمات، وأنشطة المعلومات واالتصاالت التي احتلت  

 ة على التوالي. المرتبتين الخامسة والسادس 
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 ل الفص خالصة 7-6
 

  إلى   المال  رأس  كثافة  حيث  من   االقتصادية  القطاعات  بين  األولى  المرتبة  النقل   قطاع  احتل
  إلى   2010  عام ال  عامل   لكل  دوالر   1714.6  من  الفت  بشكل  تراجعها  من  الرغم   على  العمل
- 2010  للفترة  دوالر/عامل   951.8  السنوي   المتوسط  وبلغ     .2018  العام  عامل   لكل   اً دوالر   474

2018. 
 

 إلنتاجية  السنوي   المعدل  بلغ  حيث  ، المال  رأس  إنتاجية  حيث  من  األخيرة  قبل   المرتبةاحتل    كما
  الدوالر  إنتاجية كانت الذي فقط الخدمات قطاع على متفوقاً  ،دوالر 33.7 فيه المستثمر الدوالر

  من   ارتفاعها  من   الرغم  على   العمل   إنتاجية  حيث  من  األخيرة  المرتبة   واحتل    دوالر.  30.2  فيه
  دوالر   15,767.9  معدلها  وكان    .2018  العام  19,642.4  إلى  2010  العام  دوالر  17,351.5

 .2018-2010 للفترة
 
  المحلي   الناتج  على  الصافي(  االستثمار  )أو  الثابت  الرأسمالي  نالتكوي  إجمالي  قسمة  اصلح

  أحد   وهو   ، واحدة  وحدة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لزيادة  الالزم   االستثمار  قيمة  إلى   يشير  اإلجمالي
  إلى   وانخفض  ،2010  العام  سنت  9.9  النقل  قطاع  في  قيمته  بلغت  وقد    همة.مال  األداء  مؤشرات

 التي  األخيرة   قبل  المرتبة  القطاع  واحتل    سنت.  6.1  للفترة  معدله  وكان  ،2018  العام  سنت  2.4
 .االستثمار فعالية حيث من واالتصاالت المعلومات قطاع احتلها

 
  من   النقل  قطاع  في  انخفضت  فقد  اإلجمالي   الناتج  من   دوالر  إلنتاج  الالزم  االستثمار  قيمة  أما

 ترتيب  أما    سنت.  3.7  للفترة  معدلها  وبلغ  ،2018  العام  سنت  1.5  إلى  2010  العام  سنت  6.8
 المعلومات قطاع  ، أيضاً   ،احتلها التي  األخيرة  قبل   المرتبة  على  حافظ   فقد   المؤشر هذا  في   النقل

 واالتصاالت.
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 : الثامن الفصل
 وتوصياتها  الدراسة نتائج

 
 

  المقيدة   اتسياسال  بسبب  جسيمة  مخاطر  يواجه   الفلسطيني  البضائع  نقل  قطاع  أن  االستنتاج  يمكن
 التعسفية  واإلجراءات  الزمن،  من   عقدين  من  أكثر  منذ  االحتالل  سلطات  عليه  فرضتها  التي

  من   القطاع  يعاني  كما    ."ظهر  إلى   ظهر  من"  أبرزها   من  إجراءات  بسبب  يتكبدها  التي والمكلفة
 الغالبية  على  تهاسيطر   تستغل  التي  ،األخرى   اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وممارسات  سياسات
  وتمنع   ،الفلسطينية  المناطق  بين فيما  المرور  حركة  انسياب  وتعطيل  بتأخير  الطرق   من  العظمى

 ،االحتالل  سلطات  تسيطر  كما    غزة.  وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة  من  كل  بين  الحركة  باتاً   منعا
  الواقع   هذا  تأبيد  على  تعمل  هيو     الخارجي.  بالعالم  فلسطين  تربط  التي  كافة  المعابر  على  ،أيضاً 

  بها،   الخاص  ينائهاوم   هامطارات  تشغيلو   إنشاء  من  المحتلة   فلسطين  دولة  منع  على  بإصرارها
  وشروطها  إجراءاتها  وفق  اإلسرائيلية  والمطارات  الموانئ  استخدام  مواصلة  على  الفلسطينيين  إرغامو 

  سيطرتها   استمرار  إلى   إضافة   هذا    .وتجارتهم  الفلسطينيين  المواطنين  حركةب  تحكمها  ومواصلة 
 للقطاعات  التحتية  البنية  تدمير  إلى  آخرى  لإ  وقت  من  واللجوء  ،كافة  الطبيعية  الموارد  ونهبها

  واالجتماعية   االقتصادية  الحياة  شريان  تعتبر   التي  والمواصالت  النقل  طرق   خاصةبو   ،االقتصادية
 . وعصبها

 
 البضائع   نقل  قطاع  تواجه  التي  اإلشكاالت  من  العديد  فهناك  االحتالل،  سلطات  تأثير  عن  وفضالً 

 بأبعادها  التحتية  البنية  أو  والمعلوماتي،  والتنظيمي  القانوني  باإلطار  يتعلق  ما  سواء  فلسطين،  في
  والتأثير  الطرق،  على  والسالمة  المروري   واالزدحام  واالختناقات  التجاري،  النقل  وأسطول  المختلفة

 القطاع. في االستثمار بتشجيع صلة  له وما والتلوث، البيئة على
 

 نقل  قطاع  في  وتحديات(  ضعف  نقاط   )من  الرئيسية  للمشكالت  تلخيصاً   الفصل  هذا  ويعرض
 المشكالت. تلك لمعالجة المقترحة السياساتية التدخالت يعرض ثم ومن البضائع،
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 البضائع  نقل قطاع في الرئيسية المشكالت 8-1
 

  عن   تعبر  التي  البضائع،  نقل  بقطاع  الصلة  ذات  والتحديات  الضعف   نقاط  الجزء  هذا  يعرض
 والتنظيمي  القانوني  المجال  في  ذلك   كان  سواء  هم،مال  القطاع  هذا  تواجه  التي  الرئيسية  المشكالت

 المترتبة  اآلثار  مجال   في  أو  التجاري،  النقل  وأسطول   التحتية  البنية  مجال   في  أو  ،والمعلوماتي
 والتأثير   الطرق،  على  والسالمة  المروري،  واالزدحام  االختناقات  نواحي  من  القطاع  تشغيل  على
 والتلوث.  البيئة على

 
 والمعلوماتي  والتنظيمي القانوني اإلطار أ.

 بشكل  للتطرق   حالياً   به  المعمول  2000  لسنة   )5(  رقم  الفلسطيني  المرور   قانون   افتقار -
   والحيوي.  هممال  الموضوع  بهذا  يتصل  مما  يخلو  يكاد  حيث  البضائع،  لنقل  وواضح  مباشر

أعدتها،    الفلسطيني  والمرور  النقل  قانون   مسودة  وجود ى  لإ   التنويه  مع  هذا   العام التي 
  وعالجت  ،المستجدة  المتطلبات  مع  القانون   واءمت  والتي  ،والمواصالت  النقل  وزارة  ،2019
  في   بما  به،  المعمول  المرور  قانون   في  أغفلت  التي  والمواصالت  النقل  قضايا  من  العديد

 تغط    لم  المسودة  هذه   أن  إال  ،عموماً   البضائع  نقل  مجال  في  والنقص  الثغرات  معالجة   ذلك
  والمواد   ،الخطرة  المواد  نقل  مثل  ملموس  بشكل  البضائع  بنقل  الصلة  ذات  القضايا  بعض

 للتلف.  القابلة  الغذائية
  ما   حول   ،العامة  اإلدارة-والمواصالت  النقل  وزارة  هيكلية ضمن موجود  هو  ما  تفعيل  عدم -

  حيث   المرور،  لمراقب  العامة   اإلدارة  تحت  يقع  والذي  البضائع،  ونقل  ،الركاب  بنقل  يتصل
 لمتابعة  اإلدارة  هذه  ضمنموظفون    يوجد   وال  القطاع،  هذا  إلدارة  مفرغ  شخص  أي  يوجد  ال

 البضائع. بنقل صلة  ذات قضايا بمتابعة أحياناً  موظفين بتكليف واالكتفاء البضائع، نقل
  مؤسسات   تمثل  الوطني  المستوى   على  البضائع  بنقل  تعنى  هيئة  أو  جسم  أو  لجنة  وجود  عدم -

 فعال  بشكل  األجسام  هذه  بين  التنسيقب  تعنى  التي الصلة،  ذات  والخاص  العام  القطاعين
 . أفضل بشكل القطاع هذا إدارة لضمان

  والموانئ،  الداخل  نحو  الحدود   عبر  البضائع  نقل  في   اإلسرائيلية  الشاحنات  على   االعتماد -
 وبالتزامن  تدريجية،  وبصورة  مدروس  بشكل  ذلك  لتقليص  الرقابية  الهيئات  لتدخل   والحاجة

 وتمكينه  للبضائع  تنافسي  عام   نقل  تطوير  حول  يتمحور  الذي  المناسب  البديل  إيجاد  مع
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 الشحنات  إيصال  على  والقادرة  التتبع  بتقنيات  المزودة   المنتظمة  النقل  خدمات  تقديم  على
وقت    على  سيعمل  ذلك  تحقيق  في  النجاح  إن    الشركات.  على   أقل  وتكلفة  أسرعفي 

 والمستهلكين. الشركات على السلع أسعار تخفيض
  قطاع   تواجه  التي  والتحديات  المشكالت  أكبر  من  الذاتي  النقل   على  المفرط  االعتماد  يعتبر -

  الشديد  االزدحام حالة عن األول المسؤول فهو  .البضائع ونقل الركاب  نقل بشقيه، النقل
  وحوادث  التلوث،  زيادة  من   ذلك  رافقي  وما  ،كافة  الفلسطينية  والبلدات  المدن  مراكز  في

 في   اإلفراط  أسباب  أما    والموارد.  الوقت  استخدام  في  الهدر  مستوى   وارتفاع  الطرق،
  إلى   ومستندة  حكيمة  اقتصادية  قرارات  إلى   تعود  ال  الحاالت  لبيةا غ  في   فهي   استخدامه
 يحقق   ال  الذاتي  النقل  ألن   ،النفقات  تقليص  لغرض  قطعاً   تعود  ال  وهي  ،الجدوى   مؤشرات

  الذاتي   النقل  على  االعتماد  لتوسع  الرئيسي  الدافع إن    يضاعفها.  أنه  األرجح وعلى  ذلك،
  خدمات  احتياجات  تلبية على قادر نقل  قطاع توفر أي المناسب،  البديل غياب في يكمن

  المناسبة.   وبالتكلفة  وجهاتهاى  لإ  المناسب  الوقت  في  وإيصالها  أنواعها  بمختلف  البضائع  نقل
  وحسب،   البضائع  أنواع  لكل  مناسبة  ومركبات  ماهرين  سائقين  توفر  على  يقتصر  ال  وهذا 
  أساليب   وفق  فعالة  بصورة  النقل  بإدارة  واالرتقاء  العام  النقل  قطاع  تنظيم  إلى  يحتاج  وإنما
 سيفاقم  الذاتي  النقل  في  التوسع  ظاهرة  في  االستمرار  إن    .عادلة  وتسعيرة  عصرية  نقل

  ويقلص  والمواطنين،  البيئة  صحة  وعلى  الطرق   على  واألمان  المرور  حركة  على  المخاطر
  النقل   بواسطة  المنقولة  السلع  أسعار  وارتفاع  تنقلهم  تكاليف  ارتفاع   بسبب   رفاهيتهم  من

 الذاتي. 
 وفعالة  سليمة  سياسات  لصياغة  رئيسياً   شرطاً   يعتبر  والشاملة  الدقيقة  المعلومات  توفر  إن -

 المعلومات  مجال  في  تحقق  الذي  التقدم  من  الرغم  وعلى    التنموية.  األهداف  لتحقيق
  التي  البضائع، بنقل صلة  ذات اإلحصائية البيانات  إنف  المجاالت، معظم في  اإلحصائية

  والتي   96، (4  )التنقيح  االقتصادية  لألنشطة  الموحد   الدولي  الصناعي  لتصنيفا  إلى  تستند
  به   تقوم  الذي  الذاتي  النقل  وتهمل  ، ثالث  طرف  من   النقل  على  القطاع  حسابات  تقصر

،  العالمي  المستوى   على  النقل  على  الطلب  من  %80-70يشكل    يذال  ،بينها  فيما  الشركات
 تبين  حيث،  القرار  صناعة  عملية  لدعم   دقيقة  معلومات  تقديم  في  يساعد  ال  الذي  األمر

 
96  International Standard Industrial Classification of All Economic Activities  (ISIC) Revision 4 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
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  في   تضارب  وجود  وكذلك  القطاع،بهذا    الخاصة  والدراسات  واإلحصائيات  البيانات  شح
  فأهمية     البضائع.  نقل  بأسطول   الخاصة  والملكية  المركبات  أعداد  حول  اإلحصائيات  بعض
 الفرعية  الحسابات  نظام  باعتماد  النقل  بيانات  دائرة  توسيع  تقتضي  ة،المتزايد  النقل  قطاع

(Satellite Transportation Accounts-STAs)  والمواصالت  النقل  وزارة  قبل  من ،  
 الفلسطيني.  لإلحصاء المركزي  والجهاز

 
 البضائع نقل مركباتو  شاحنات وأسطول التحتية البنية ب.

  المعايير   مع  والقياسات،  األبعاد  حيث  من  الحالية،   التحتية  البنية  أوضاع  توافق  عدم -
 وبالتحديد  كبير،  حد  إلى  البضائع،  نقل  ومركبات  الشاحنات  بحركة  الخاصة   التصميمية

  ذات   الطرق   هذه  منملحوظة    نسبة  أن  يالحظ  حيث  ،المركبات  تلك  تستخدمها  التي  للطرق 
  منها  العديد  أن  كما  الحضرية(،  المناطق  في  خاصةوب)  كاف    بشكل  عريضة  غير  مسارب

  مسارب   غياب  يالحظ  كما     وعالميًا.  محلياً   بها  الموصى  القيم  من  أكبر  طولية  ميول  له
  التي   الخارجية   الطرق   مقاطع  معظم  عن  الطوارئ   حاالت  في  الهروب  ومسارب  التسلق
  الطرق   هذه  سعة  على  سلبي  بشكل  األوضاع  هذه  تؤثر    المسارب.  هذه  مثل  إلى  بحاجة

 المرورية.   السالمة  مستوى   على  وكذلك  ،عبرها  المرور  حركة  كثافة  استيعاب  على  ومقدرتها 

 جيدة،  فيزيائية  بحالة  ليست  الطرق   شبكات  مكونات  لمعظم  الطرق   رصفات  حالة   أن  يالحظ -
 الشاحنات  حركة  عن   رئيسي   بشكل  ناجمة  وظيفية،  أو  إنشائية  مشاكل  من  تعاني  بل

 .أحياناً  والزائدة الكبيرة، والحموالت

 الطرق   بعض  في  البضائع  نقل  مركبات  وأوزان  لحموالت  معلنة  سقوف  وجود  منعلى الرغم   -
  وأوزان   ألعداد   أن  المعلوم  فمن     معدومًا.  يكون   يكاد  السقوف  بتلك  االلتزام  إنف  ،أحياناً 

 وتحديد  رصفاتها  تصميم  في   رئيساً   دوراً   وحموالتها  الطرق   على   تسير  التي   الشاحنات
 المركبات  وأوزان  حموالت  بتحديد  االهتمام  يستدعي  ما  تأهيلها،   وإعادة  صيانتها  متطلبات

 عليها. بالسير لها يسمح التي

  ، أصالً   توفرها  عدم  أو  ، الشاحنات  إليقاف  مخصصة  كساحات  كافية  مساحات  توفر  عدم -
 وفي  الصناعية  المناطق  في  وجودها  محدودية  وكذلك،  خاصة   أطرافها  وعلى  المدن،  في

  الستراحة   مواقف  أو  ساحات  ألية  المدن   بين  الطرق   افتقار  عن  ناهيك  الحدودية،   المعابر
 للشاحنات.
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  البوندد(  أو  لوجستية  )مناطق  البضائع  مع  للتعامل  خاصة  منشآت  أو  مرافق  أية  وجود  عدم -
 مثل  إلقامة  الدراسات  وإعداد   التخطيط  منعلى الرغم    غزة،   قطاع  أو  الغربية  الضفة  في
 .والبيرة هللا  رام ومحافظة غزة، ومدينة أريحا، مدينة مثل عدة مناطق في المنشآت هذه

 من  مملوكة  فلسطين  في  البضائع  نقل  مركبات  أسطول  من  العظمى  الغالبية  أن  لوحظ -
 األمر  والحجم،  والدور   والتشغيل  العدد   محدودة  البضائع  بنقل  المختصة   الشركات  وأن   أفراد،
 وإدارة  للحجز  الحديثة  التقنيات  باستخدام  إدارته   تطوير  وصعوبة  القطاع  تفتت  يعكس  الذي

 اإلسرائيلية. النقل شركات مواجهة  في  التنافسية قدرته  لزيادة الوقت

 المركبات  عدد  بلوغ  من  الرغم   فعلى  الفلسطيني،  التجاري   النقل  أسطول  شاحنات  قدم -
 ،2018  العام  مركبة  ألف  27  يقارب  ما  الغربية  الضفة  في  والمقطورات  التجارية  والشاحنات

  أعمار  ذات  منها  كبيرة  اً أعداد  إن ف  المسجلة،   المركبات  أعداد  مجموع  من   %10  حوالي   أي
 كبير   سلبي  تأثير  له  المركبات  أسطول  قدم   إن    منه.  قريبة  أو  االفتراضي  عمرهاعلى    تزيد
  ما  أن  حيث  البيئة،  على  التأثير  إلى  إضافة  ،المرورية  والسالمة  التشغيل  ظروف  على

 سنة(.  20على  أعمارها )تزيد جداً  قديمة تعتبر المركبات هذه من %32 يقارب

 الطرق   تصميم  في   التجارية  والمركبات  الشاحنات  وأوزان  أبعاد  متطلبات  أخذ   محدودية -
  الطولية   والميول  المسارب  عروض  تصميم  في   سيما  ،عموماً   والمواصالت  النقل  ومرافق

  ، للطرق   الهندسي  التصميم  في  اً مهم  اً دور   المركبات  تلك  وأوزان  ألبعادإن    حيث  والتقاطعات،
 . والتجميعية الشريانية خاصةبو 

 
 والبيئة  المرورية  السالمة على والتأثير المروري  واالزدحام االختناقات ج.

 ،أحياناً   الطرق   بعض  على   البضائع  نقل  مركبات  حركة  على  قيود   وجودمن    رغم على ال -
 ما  األحيان،  من  كثير  في  تطبيقه  متابعةتتم    ال  هذا  أن  يالحظ  المدن،  مراكز  في  خاصةوب

 البيئية   اآلثار  عن   فضالً   المرورية،   والسالمة   المرور  حركة  سهولة   على   سلبي  بتأثير  يتسبب
 وضجيج.  ثلوث من السلبية

 ما  عليها،  للسير  فلسطين  في  البضائع  نقل  ومركبات  للشاحنات  يسمح  مسارات  تحديد  عدم -
  سواء   األخرى،  المركبات  تستخدمها  التي  المسارات  بين  واالنتقال  بالسير  لها  المجال  يتيح

 حركتها،  على  مفروضة  قيود  أية   وجود   دون   ،أم بينها  الفلسطينية  المدن   داخل  ذلك   كانأ
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 للمركبات  السير  حركة  عرقلة  إلى  ،التجارية  المركبات  تعدد   حال  في  ،يؤدي  الذي  األمر
  وبالتحديد   الذروة،  أوقات  خالل  خاصةبو   ،شديدة  مرورية  ازدحامات  خلق  وإلى  ،األخرى 

  عليها،   التجاوز  تقييد  يتم  التي  المقاطع  أو  الطويلة  الصاعدة  الميول  ذات  الطرق   مقاطع  في
 الطرق. على   المرورية  السالمة أوضاع على  التأثير إلى ،أيضاً  ،يؤديما 

  التجارية   المراكز  في  خاصة بو   ،البضائع  وتنزيل  لتحميل  خاصة  مواقف  توفر  محدودية -
  الرقابة   ضعف  بسبب  ذلك  بخصوص  كثيرة  مخالفات  تحصل  ما  عادة  حيث  للمدن،

 مرورية. ازدحاماتو  اختناقات حدوث إلى يؤدي ما المرورية،

  حيث   المرورية،  السالمة  مستوى   على   بإحكام  فلسطين  في   البضائع  نقل  قطاع  إدارة  عدم -
 ويالحظ   بالقطاع،  الصلة  ذات  المرورية  السالمة  وإرشادات  وإجراءات  لبرامج  أهمية  تعطى  ال

  المركبات   فيها  تشترك  التي  تلك  خاصةوب  ،فلسطين  في  المرورية  الحوادث  أعداد  ازدياد
 .التجارية

الرغم   -   والشعبية   الرسمية  الدولية  واالتفاقيات  المبادرات  لدعم  المبذولة   الجهود  منعلى 
  االنبعاثات   فإن  الحراري،  واالحتباس  التلوث  مخاطر  ومواجهة  البيئة  حماية  إلى   الهادفة 

 رد، مط    بشكل  تتزايد  فلسطين  في  البضائع  نقل  ومركبات  الشاحنات   عن  الصادرة  اإلجمالية
  يؤثر   ما  ملحوظ،  بشكل  المقطوعة  المسافات  وأطوال  المركبات  أعداد  زيادة  مع  خاصةوب

  في   المناخي  والتغير  الحراري   االحتباس  بظاهرة  يتسبب  ما  ملوثة،  غازات  انبعاثات  على
 بهذا يتعلق فيما باالستدامة الصلة ذات اإلجراءات غياب استمر ما إذا  وتحديداً  المنطقة،
 القطاع.

 أن  يالحظ  كما  فلسطين،  في  الضوضائي  التلوث  في  رئيسياً   مساهماً   الشاحنات  تعد -
  زيادة   بسبب  مستمر  ازدياد  في  المركبات  هذه  عن  الناجمة  الضوضائي  التلوث  مستويات

  في   توجد  ال  فإنه  ذلك،  إلى  إضافة.   المقطوعة  المسافات  أطوال  وزيادة  ،المركبات  أعداد
 والناجمة  ،بها  المسموح  الضجيج   بمستويات  تتعلق  محددة  إرشادات  أو  معايير  أية  فلسطين

 مبرر.  بدون  التنبيه جهاز واستخدام ،المركبات هذه حركة عن
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 المقترحة السياساتية التدخالت 8-2
 

 نقل  قطاع  تواجه  التي  المشكالت  لمعالجة  المقترحة  السياساتية  التدخالت  الجزء  هذا  يعرض
 والتنظيمي  القانوني  المجال  في  ذلك  كان  سواء  أخرى،  جهة  منبه    وللنهوض  ،جهة  من  البضائع

 المترتبة  اآلثار  مجال   في  أو  التجاري،  النقل  وأسطول   التحتية  البنية  مجال   في  أو  ،والمعلوماتي
 والتأثير   الطرق،  على  والسالمة  المروري،  واالزدحام  االختناقات  نواحي  من  القطاع  تشغيل  على
 والتلوث.  البيئة على

 
 والمعلوماتي  والتنظيمي القانوني اإلطار أ.

  ، والمواصالت  بالنقل  يختص   فيما  متكامل  قانوي   إطار  تطوير  أجل  من  العمل  استكمال -
  األنظمة  مع  للنقل،  محدث  قانون   اعتماد  خالل  من  وذلك  البضائع،  نقل  ذلك  في  بما

  نقل  قطاع  لمكونات  والتنظيمية  القانونية  النواحي   كافة  يغطي  بما  الالزمة،  والتعليمات
  ها أعدت  التي  الفلسطيني  والمرور   النقل  قانون   مسودة  مراجعة  هذا   ويشمل    الحيوي.   البضائع

  المستجدة   المتطلبات  مع  القانون   ةالءممى  لإ   الهادفة  ،والمواصالت  النقل  وزارة  2019  العام
 قانون   يشملها  لم  التي  الموضوعات  فيها  بما  ،والمواصالت  النقل  قضايا  كافة  ولمعالجة

  نقل   ذلك  في  بما  البضائع،  نقل  مجال  في  والنقص  الثغرات  ومعالجة  به،  المعمول  المرور
  القادم   التشريعي  للمجلس  تقديمه  ثم  ومن  للتلف،  القابلة  الغذائية  والمواد  الخطرة  المواد
  المسودة إلى باالستناد البضائع،  بنقل خاص نظام وإقرار  مراجعة إلى إضافة  هذا، إلقراره

 وتطويرها.  مراجعتها بعد 2013 العام الوزراء   مجلس على  عرضت التي

  ذات   واإلقليمية  الدولية   المعاهدات  على  للتوقيع  الحاجة   حول  شاملة  دراسة   بإعداد  القيام -
 البضائع.  نقل حول  ذلك في بما والمواصالت، بالنقل الصلة

  نقل   قطاع  تنظيمل  لجنة  إنشاء  هنا  يقترحو   البضائع،   بنقل  ىعني  مؤسسي  إطار  إنشاء -
  النقل  وزارة  بقيادة  متكامل،  بشكل  القطاع  هذاب  يتصل  ما  بتنسيق  تعنى  التي   البضائع،

 ووزارة  الوطني،  االقتصاد  وزارة  مثل  أخرى   ومؤسسات  وزارات  بمشاركةو   ،والمواصالت
  المالية،   ووزارة  ،واإلسكان  العامة  األشغال  ووزارة  (،المدني  والدفاع  المرور   )شرطة   الداخلية
 القطاع  عن  ممثلين  عن  فضالً   الحوادث،  مصابي  تعويض  وصندوق   ،البيئة  جودة  وسلطة

 الفلسطينيين. الشاحنين مجلس مثل الخاص
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  البضائع،   بنقل  يتصل  فيما  وتطويرها  والمواصالت  النقل  وزارة  هيكلية  في  النظر  إعادة -
  بهذا   فلسطين  في  البضائع  نقل  لقطاع  التشخيصية  الدراسة   توصيات  على  والبناء

 .البضائع  بنقل مختصة عامة إدارة إنشاء خيار ودراسة الخصوص،
  بالنقل   الصلة  ذات  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  خاذات    ضرورة -

 وتطبيقها  التنفيذ  موضع  محدوديتها،من    رغمعلى ال  البضائع  نقل  فيها  بما  والمواصالت،
 قانونية. ومساءلة رقابة آليات  من ذلك يستدعي وبما

  ( Satellite Transportation Accounts-STAs)  الفرعية  النقل  حسابات  نظام  اعتماد -
  بين   بالتعاون   ،النقل  أنشطة  عن  شاملة  بيانات  قاعدة   إنشاء  على  التدريجي   العمل  ءوبد

  وكافة   البضائع   نقل  على  التركيز  مع  ،لإلحصاء  المركزي   والجهاز   والمواصالت  النقل  وزارة
  التي  النقل أنشطة اشتمالو  ،الشركات خارج وأفراد ،نقل شركات  من فيه الناشطة الجهات

 لذاتها.  األخرى  القطاعات شركات ابه تقوم

 
 البضائع نقل ومركبات وأسطول التحتية البنية تطوير في االستثمار ب.

 التي   الطرق   شبكة  تطوير  خالل  من  البضائع،  نقل  لقطاع  التحتية  البنية  أوضاع  تحسين -
 وإنشاء  المسارب،  بعروض  يتصل   ما  ذلك  في  بما  الشاحنات،  منملحوظة    نسب  تسلكها
 الحرجة.  المقاطع في يلزم حيثما وذلك ،للشاحنات الهروب ومسارب ،التسلق مسارب

  الصادر   الطرق   على  السالمة  دليل  في  الواردة   للطرق   الفيزيائي  التصميم  إرشادات  اعتماد -
  وبما   ملزمة،  معايير  باعتبارها  قرار  خاذوات    ،2013  العام  والمواصالت  النقل  وزارة  عن

  في   االعتبار  بعين  البضائع  نقل  ومركبات  الشاحنات  وأوزان   أبعاد  أخذ   على  ينعكس
 الرصفات. وتصميم والتقاطعات للطرق  الهندسي التصميم

  الطرق   تأهيل  إلعادة  وخطط   برامج  ووضع  الطرق   رصفات  لصيانة  أكبر  اهتمام  إعطاء -
  حركة   عليها  توجد  التي  للطرق   خاصة بو   محددة،  علمية  أولويات  وفق  ذلك  إلى  بحاجة  التي

 .التجارية للمركبات كثيفة

 حموالت  من   للتأكد  ومرافق  تجهيزات  من  يلزم  ما  وتوفير الالزمة   اإلجراءات خاذات    ضرورة -
 األوزان. وضبط التجارية المركبات
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 وقوف  وساحات  ،افيه  التحتية  البنى  ذلك   في  بما  الحدودية،  المعابر  جميع  تأهيل  إعادة -
  من   سواء  كافة،  المعابر  على  الفلسطيني  التواجد  على   التأكيد  مع  البضائع،  نقل  مركبات
 الفنية.  أو  اإلدارية الناحية

 وتشجيع  األسطول  لتحديث  امتيازات  بمنح  والخاص   ،مؤخراً   ، صدر  الذي  القرارتطبيق   -
 وشراء  القديمة  الشاحنات  شطبعلى    يشجع  والذي   للبيئة،  صديقة   آمنة  مركبات  اقتناء

 الشاحنات  أعمار  بتحديد  صلة   له   ما  وانفاذ  منها،  بدال  نسبياً   أحدث  مستخدمة  شاحنات
  من   للتأكد  اإلجراءات  وتكثيف  ، عاماً   20  أعمارها  تتجاوز  ال  بحيث  الثقيلة  والمركبات
 ،أيضاً  ،إيجابي تأثير  من لذلك ولما البيئية، واآلثار السالمة نواحي ومن فنياً  صالحيتها

 التشغيل. ظروف  على

  الالزمة   الدراسات  وإعداد   التخطيط  تم  التي  الفلسطينية  اللوجستية   المناطق  إنشاء  ضرورة -
  والتي   )البوندد(،  المرور  ومنتجات  للمركبات  تخزين  منطقة  بناء  مشروع  ذلك  في  بما  لها،
 نيوالمستهلك  التجار  من  المستوردون   يتكبدها  التي  الباهظة  التكاليف  تخفيف  شأنها  من

 المطاف.  نهاية في النقل ةر فاتو   يدفعون  الذين

 التنفيذ، موضع والمواصالت للطرق   الشمولي الوطني المخطط شملها التي الخطط وضع -
  تضمنها   التي  األولوية  ذات  بالمشاريع  الخاصة  الدراسات  بإعداد  المباشرة  ذلك  في  بما

  تأهيل   إعادة  أو  وإنشاء الخارج،  ومع  المدن   بين  حديدية  سكك   شبكة  إنشاء  مثل  ؛المخطط
  التحتية  البنية  يعزز  بما  ،غزة  قطاع  في  والموانئ  ،غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المطارات

 .ءكف بضائع نقل نظامى لإ وصوالً 

  خاصة   ومواقف  المدن،  أطراف  على  البضائع  نقل  لمركبات  خاصة  مواقفو   ساحات  توفير -
  للرقابة   المهم  الدور  على  التأكيد  مع  للمدن،  لتجاريةا  المراكز  في  البضائع  وتنزيل  تحميلب

 نقل  بشركات  خاصة   للشاحنات  مخصصة  مالئمة  ساحات  توفير  عن  فضالً   المرورية،
 للشاحنات  الستراحةل  مواقف  أو  وساحات  الحدودية،  والمعابر  الصناعية  والمناطق  البضائع

 يلزم. حيثما المدن،  بين الطرق  على

 بما  ،البضائع  نقل  قطاع  كفاءة  وتطوير  إدارة  لتحسين  والمتطورة  الذكية  التقنيات  استخدام -
  عمليات   فيها  بما  بالمركبات،  الخاصة  والنظم  التحتية  البنى  يرطو لت  يلزم   ما  ذلك  في

  الشحن   أوقات  تحسينو   السالمة  مستوى   تحسينى  لإ  يهدف  بما  التجارية،  المركبات
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  الذكي  النقل لنظم  االستراتيجي  اإلطار   وثيقة  في  ورد  لما  وفقاً   األحمال، وضبط  والوصول 
2019-2029.97 

 نقل لخدمات المساندة اللوجستية الخدمات مجاالت في الخاص القطاع استثمارات تحفيز -
  التحتية  البنى  مشاريع  إنشاء   في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتشجيع  ،البضائع

  الحاويات   تفريغ  ومراكز  ،الحبوب  تخزين  كصوامع  النقل  لوجستيات  لخدمات  االستراتيجية
 ومشاريع   ،والدوائية  الغذائية  المنتجات  وبعض  الزراعية  المنتجات   لحفظ  المبردة  والمخازن 

...المجاورة  الدول  من  األنابيب  بواسطة  البترول  مشتقات  ونقل  استيراد   من   وغيرها  ، 
 االستراتيجية. المشاريع

 
 والبيئة  المرورية  السالمة على والتأثير المروري  واالزدحام االختناقات ج.

  المدن،   داخل   خاصةبو   ،البضائع  نقل  مركبات  وحمولة  حركة  لتقييد  استراتيجيات  وضع -
 إلى  يؤدي  بما  بسلوكها،  المركبات  لهذه  يسمح  خاصة  مسارات  تحديد  ضرورة  إلى  إضافة
  من  الحد   في  المساهمةو   الطرق،  على  المرورية   السالمة  وحالة  ،التشغيل  ظروف  تحسين

 الرحالت. وقت وتقليص ،المرورية االزدحامات

  الحضرية،   المناطق  في  البضائع  نقل  مركبات  حركة  مسارات  وتحديد  مراقبة  إجراءات  تشديد -
  والسالمة   المرور  حركة  تسهيل  على  ايجاباً   ينعكس  بما  المدن،  مراكز  في  خاصةبو 

 وضجيج. ثلوث من السلبية البيئية اآلثار ولتقليل المرورية،

 الشاحنات،   بها  تشترك  التي   المرورية  للحوادث  الحرجة  المواقع  وتحليل   لتحديد  اآلليات  وضع -
 . وحدتها الحوادث هذه عدد  من تخفف التي الحلول  إيجاد على والعمل

  المستدامة   العالمية  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  استراتيجيات  وتطبيق  وبلورة  خطة   وضع -
  هذه   من  11  رقم  الهدف  تحقيق  على  يساعد  بما  مستدام،  نقل  تحقيقى  لإ  وصوالً   ،2030

  الدولية   واالتفاقيات  المبادرات  تبني  ضرورة  وكذلك     المستدام.  بالنقل  والمتعلق  األهداف
  وااللتزام   الحراري   االحتباس  مخاطر   ومواجهة  البيئة  حماية  إلى   الهادفة   والشعبية  الرسمية

 بها. 

 
 . 2019، دولة فلسطين، كانون الثاني 2029- 2019اإلطار االستراتيجي لنظم النقل الذكي   97
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 وآثاره   الشاحنات  عن  الناجم  الضوضائي  التلوث  بمخاطر  شامل  وعي  إيجاد  على  العمل -
 المركبات،  هذه  عن  الناتجة  الضوضاء  مستوى   تقليل  على  العمل  وبالتالي  منه،  والوقاية

  مسارات   وتحديد  بالسكان،  اآلهلة  المناطق  في  حركتها  على  صارمة  قيود  وضع  خالل  من
 المدن.  داخل خاصةوب ،لها محددة وأوقات

  وسائل   واستخدام   وترخيص  استيراد  ودعم  وتحفيز  بتشجيع  خاصة  استراتيجيات  وتنفيذ  وضع -
  بالصحة،   الضارة  االنبعاثات  لتقليل  ،الطاقة   استخدام  في  كفاءة  وأكثر  للبيئة  صديقة  نقل

 البضائع. بنقل الخاصة الهجينة والمركبات الكهربائية المركبات خاصةبو 
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 (: عدد العاملين على المستوى الكلي، والعاملين في السوق المحلي،1جدول )
 2018-2010والعاملين في أنشطة النقل والتخزين في الفئات الثالث للفترة 

 

 ، البيانات الخام.2018-2010المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح القوى العاملة  * 

 ، بيانات منشورة. 2018-2010** المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسوح االقتصادية 

 ، بيانات منشورة.2018-2010*** المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح النقل خارج المؤسسات  

 
 

 
  

 السنة 

عدد  
العاملين  
 الكلي* 

عدد  
العاملين  

في السوق  
 المحلي* 

عدد العاملين في  
النقل والتخزين  
في السوق  
 المحلي* 

% 

عدد العاملين  
في قطاع النقل  
والتخزين في  
 المنشآت**

% 

عدد العاملين  
في قطاع النقل  
والتخزين خارج  
 المنشآت***

% 
عدد العاملين  
اآلخرين في  
 قطاع النقل 

% 

2010 739,000 661,405 32,409 %4.9 4,990 %15 11,535 %36 15,884 %49 

2011 829,000 746,929 39,587 %5.3 4,256 %11 10,821 %27 24,510 %62 

2012 845,000 763,880 41,250 %5.4 6,849 %17 12,687 %31 21,714 %53 

2013 854,000 758,352 43,984 %5.8 6,521 %15 12,157 %28 25,306 %58 

2014 892,000 785,852 37,721 %4.8 6,723 %18 11,381 %30 19,617 %52 

2015 929,000 818,449 44,196 %5.4 7,238 %16 11,245 %25 25,713 %58 

2016 940,000 827,200 46,323 %5.6 7,614 %16 12,656 %27 26,053 %56 

2017 949,000 823,732 46,953 %5.7 6,862 %15 12,368 %26 27,723 %59 

2018 956,000 825,984 45,429 %5.5 7,425 %16 12,661 %28 25,343 %56 
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 نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي(: 2جدول )

 )%( 2018-2010الفلسطيني* للفترة 
 

 السنة 
  النقل قطاع

 اإلنشاءات  والتخزين
  الصناعة
 التحويلية 

  التجارة
 الداخلية 

  المعلومات أنشطة
 الخدمات  واالتصاالت 

2010 1.3 6.2 12.1 15.8 5.4 17.4 

2011 1.2 7.7 10.9 18.6 5.3 18.0 

2012 1.3 7.2 11.7 18.3 5.2 18.4 

2013 1.4 8.2 11.7 18.7 5.4 19.3 

2014 1.5 5.2 10.7 18.8 3.9 19.0 

2015 1.8 4.8 9.3 19.8 3.9 19.2 

2016 1.8 5.1 9.9 19.5 3.4 19.5 

2017 1.8 5.3 11.4 20.4 3.2 18.5 

2018 1.8 5.9 11.3 21.4 3.3 20.0 

 18.8 4.3 19.0 11.0 6.2 1.5 الفترة  معدل

 . 2018-2010المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية 
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 (: مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي اإلجمالي3جدول )

 98دوالر(باألسعار الجارية )مليون  2017لبعض الدول العربية للعام 
 

 الدولة 
 اإلجمالي  المحلي الناتج

 (GDP) 
 النقل  لقطاع   المحلي الناتج
 (Transport) 

)%( 

 8.66 3,660.00 42,279.00 األردن

 11.38 4,534.00 39,848.00 تونس 

 5.95 3,337.00 56,129.00 لبنان 

 8.77 21,950.00 250,178.00 مصر

 6.07 8,594.00 141,678.00 الكويت 

 10.79 19,248.00 178,344.00 الجزائر

 5.82 6,866.00 117,914.00 المغرب

 5.88 860.00 14,616.00 فلسطين

 
  

 
.  يالحظ أن  286، المالحق اإلحصائية، ص 2019، أبو ظبي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، 2019وق النقد العربي للعام صند  98

 (.2نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين غير مستندة إلى اإلحصاءات الفلسطينية )انظر الجدول رقم 
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 (: تقدير قيمة ونسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين  4جدول )

 2018-2010في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 
 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية. * 

 ** المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تجميع البيانات من المسوح االقتصادية والمسح خارج المنشآت. 
 *** المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح القوى العاملة. 

  

 السنة 
الناتج المحلي  

اإلجمالي  
 )مليون دوالر(

العاملين  عدد 
في السوق  
 المحلي*** 

عدد العاملين في  
النقل والتخزين  
في السوق  
 المحلي*** 

نسبة العاملين في  
قطاع النقل إلى  
إجمالي العاملين  
 في السوق المحلي 

إنتاجية العمل  
على المستوى  
 الوطني )دوالر(

تقدير الناتج  
المحلي لقطاع  
النقل والتخزين  
 )مليون دوالر(

نسبة مساهمة  
في الناتج    القطاع

 المحلي اإلجمالي 

2010 9,681.5 661,405 32,409 %5 14,638 474.4 %4.9 

2011 11,186.1 746,929 39,587 %5 14,976 592.9 %5.3 

2012 12,208.4 763,880 41,250 %5 15,982 659.3 %5.4 

2013 13,515.5 758,352 43,984 %6 17,822 783.9 %5.8 

2014 13,989.7 785,852 37,721 %5 17,802 671.5 %4.8 

2015 13,972.4 818,449 44,196 %5 17,072 754.5 %5.4 

2016 15,405.4 827,200 46,323 %6 18,624 862.7 %5.6 

2017 16,128.0 823,732 46,953 %6 19,579 919.3 %5.7 

2018 16,276.6 825,984 45,429 %6 19,706 895.2 %5.5 
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 (: النسبة المئوية لتكوين الرأسمال الثابت اإلجمالي إلى الناتج 5جدول )

 2018-2010المحلي اإلجمالي )معدل االستثمار( في القطاعات االقتصادية للفترة 
 

  النقل السنة 
  الجملة  تجارة  الصناعة  اإلنشاءات  والتخزين

 والتجزئة 
  المعلومات أنشطة

  األنشطة  جميع الخدمات  واالتصاالت 
 الزراعة  باستثناء

2010 9.9 1.7 5.3 1.9 18.7 5.4 5.4 

2011 6.6 2.8 5.2 1.3 13.4 5.1 4.4 

2012 11.0 1.1 5.0 2.9 10.3 7.3 5.1 

2013 6.0 0.9 3.3 1.2 6.1 5.9 3.4 

2014 4.5 1.1 4.6 1.0 11.7 9.3 4.5 

2015 3.8 0.6 2.1 0.7 15.5 3.1 2.9 

2016 6.2 0.6 2.3 0.9 21.3 4.3 3.7 

2017 4.4 0.7 2.7 1.6 18.7 6.7 4.0 

2018 2.4 1.7 2.0 0.6 0.3 2.0 1.3 

 3.9 5.5 12.9 1.3 3.6 1.2 6.1 المعدل 
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  النقل قطاع ألنشطة االهتالك ونسبة االستثمار نسبة :(6) جدول

 2018-2010 للفترة )%( األصول إحالل في العجز ونسبة والتخزين

 

 السنة 
 االهتالك  نسبة

 99)%(  السنوية
 االستثمار  نسبة

 )%(  السنوية
 الفائض/العجز 

 مئوية   نقطة
  الفائض  نسبة

 )%( العجز  أو
2010 8.7 9.9 1.2 13.8 
2011 5.6 6.6 1 17.9 
2012 11.0 11.0 0 0 
2013 11.6 6.0 -5.6 -48.3 
2014 16.2 4.5 - 11.7 -72.2 
2015 12.8 3.8 -9 -70.3 
2016 11.8 6.2 -5.6 -47.5 
2017 4.4 4.4 0 0 
2018 5.5 2.4 -3.1 -56.4 

 21.4- 3.6- 6.1 9.7 السنوي  المعدل
 
 

 
 نسبة من الناتج الكلي لغرض مقارنتها مع نسبة االستثمار المحسوبة، أيضًا، كنسبة من الناتج الكلي. نسبة االهتالك هنا حسبت ك   99
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  2019-2010 الفترة خالل الفلسطينية السلعية الواردات  قيمة إجمالي (:7) جدول
 الدوالرات(  )بماليين

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

  قيمة إجمالي
 السلعية  الواردات 

3,959  4,374  4,697  5,164  5,683  5,225  5,364  5,854  6,540  6,613  

 
 
 

 (: الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات السلعية والبناء واإلنشاءات 8جدول )
 باألسعار الجارية )مليون دوالر(  2019-2010خالل الفترة 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 االقتصادي النشاط 

 1208.6 1197.9 1135.5 1171.4 1035.2 1096.1 1027 989.6 933.2 871.6   الزراعة 

 66.6 64.6 45.8 45.6 48.7 40.6 66 33.9 69.6 33.2 والمحاجر  التعدين

 1924.9 1879.5 1879.8 1544.6 1302.4 1504 1608.2 1600.6 1283 1184 التحويلية   الصناعات

 3200.10 3142.00 3061.10 2761.60 2386.30 2640.70 2701.20 2624.10 2285.80 2088.80   العام  المجموع 



154 

 (: نسبة إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت إلى عدد العاملين بالدوالر 9جدول )
 

 والتجزئة  الجملة  تجارة  التحويلية  الصناعات اإلنشاءات  والتخزين   النقل السنة 

% التغير 1,714.6 2010 %  التغير 531.4  % التغير 1,065.4  %  التغير 286.4   

2011 994.5 -0.4 615.0 0.2 925.2 -0.1 212.2 -0.3 

2012 1,686.4 0.7 288.4 -0.5 1,075.4 0.2 443.3 1.1 

2013 900.8 -0.5 249.3 -0.1 672.5 -0.4 183.4 -0.6 

2014 692.1 -0.2 426.7 0.7 914.8 0.4 159.9 -0.1 

2015 552.2 -0.2 170.4 -0.6 335.4 -0.6 124.9 -0.2 

2016 826.1 0.5 151.4 -0.1 405.4 0.2 162.4 0.3 

2017 725.1 -0.1 216.8 0.4 552.3 0.4 296.8 0.8 

2018 474.5 -0.3 601.9 1.8 375.2 -0.3 107.6 -0.6 

 5% 219.7 -5% 702.4 21% 361.3 -7% 951.8 المعدل 
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 (: تقدير الطلب على خدمات نقل البضائع في األنشطة االقتصادية األكثر اعتماداا  10جدول )
 )مليون دوالر أمريكي(  2019-2010على نقل البضائع للفترة 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

 2,495.5 2,458.4 2,505.2 2,475.2 2,222.7 2,278.7 1,869.0 1,785.4 1,701.7 1,618.0 الزراعة 

 174.7 172.1 175.4 173.3 155.6 159.5 130.8 125.0 119.1 113.3 % 7تكاليف النقل المقدرة بـ 

 117.8 113.4 107.1 85.7 88.1 77.1 121.5 73.3 103.8 61.5 التعدين واستغالل المحاجر 

 29.5 28.4 26.8 21.4 22.0 19.3 30.4 18.3 25.9 15.4 % 25تكاليف النقل المقدرة بـ 

 4,743.9 4,465.9 5,145.1 4,282.4 4,083.5 3,921.4 4,225.2 3,582.7 2,884.4 2,537.8 الصناعات التحويلية 

 474.4 446.6 514.5 428.2 408.4 392.1 422.5 358.3 288.4 253.8 % 10تكاليف النقل المقدرة بـ ـ

 2,283.9 2,509.9 2,431.9 1,958.0 1,623.5 1,533.9 1,607.9 1,505.1 1,281.6 1,007.4 اإلنشاءات 

 182.7 200.8 194.6 156.6 129.9 122.7 128.6 120.4 102.5 80.6 % 8تكاليف النقل المقدرة بـ 

 6,613 6,540 5,854 5,364 5,225 5,683 5,164 4,697 4,374 3,959 الواردات 

 661.3 654.0 585.4 536.4 522.5 568.3 516.4 469.7 437.4 395.9 % 10المقدرة بـ خدمات النقل 

 1522.5 1501.8 1496.6 1316.0 1238.3 1261.9 1228.8 1091.7 973.4 858.9 إجمالي خدمات نقل البضائع 

 27,966 26,259 27,408 25,320 23,353 22,527 21,839 19,088 17,327 15,139 الناتج اإلجمالي 

 GO %5.7 %5.6 %5.7 %5.6 %5.6 %5.3 %5.2 %5.5 %5.7 %5.4نسبة تكاليف النقل إلى 

 17133.5 16276.6 16128.0 15405.4 13972.4 13989.7 13515.5 12208.4 11186.1 9681.5 الناتج المحلي اإلجمالي 

 GDP %8.9 %8.7 %8.9 %9.1 %9.0 %8.9 %8.5 %9.3 %9.2 %8.9نسبة تكاليف النقل إلى 
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 ( في القطاعات االقتصادية GDP/GFCF(: كفاءة االستثمار )11جدول )
 2018-2010للفترة 

 

 السنة 
  النقل قطاع

 اإلنشاءات  والتخزين
  الصناعة
 التحويلية 

  الجملة  تجارة 
 والتجزئة 

  المعلومات أنشطة
 الخدمات  واالتصاالت 

  األنشطة  جميع
 الزراعة  باستثناء

2010 14.6 124.1 38.7 64.7 6.0 24.9 27.5 

2011 25.2 88.3 42.3 92.8 8.6 27.0 34.3 

2012 15.2 205.8 44.9 42.5 11.5 18.1 30.3 

2013 29.1 262.7 75.2 104.5 19.9 23.0 48.6 

2014 39.6 174.2 52.0 125.9 11.7 15.8 36.4 

2015 44.9 334.7 125.8 168.8 8.0 43.0 54.1 

2016 29.9 399.5 104.7 131.2 5.9 31.4 42.0 

2017 38.0 299.9 90.4 76.8 6.7 20.9 40.2 

2018 66.5 120.6 117.1 217.5 422.3 68.2 122.7 

 48.5 30.2 55.6 113.8 76.8 223.3 33.7 المعدل 
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 (: إنتاجية العمل في قطاع النقل والتخزين وفي عدد  12جدول )
 )بالدوالر(  2018-2010من القطاعات االقتصادية األخرى 

 

 والتجزئة  الجملة  تجارة  التحويلية  الصناعة اإلنشاءات  والتخزين   النقل قطاع السنة 

%  التغير 17,351.5 2010 %  التغير 30,820.9  %  التغير 20,018.5  %  التغير 15,252.9   

2011 15,045.0 %13.3- 22,256.9 %27.8- 17,898.5 %10.6- 16,630.4 %9.0 

2012 15,392.1 %2.3 26,830.1 %20.5 21,723.2 %21.4 15,367.2 %7.6- 

2013 14,972.5 %2.7- 27,416.9 %2.2 20,445.8 %5.9- 15,105.5 %1.7- 

2014 15,439.9 %3.1 38,711.5 %41.2 19,852.9 %2.9- 15,702.3 %4.0 

2015 14,352.6 %7.0- 27,084.5 %30.0- 16,120.7 %18.8- 17,161.9 %9.3 

2016 13,319.0 %7.2- 26,782.8 %1.1- 17,986.8 %11.6 17,356.0 %1.1 

2017 16,396.1 %23.1 32,167.5 %20.1 20,657.9 %14.9 18,594.5 %7.1 

2018 19,642.4 %19.8 35,343.0 %9.9 18,650.0 %9.7- 19,177.9 %3.1 

 2.7% 16,705.4 1.2% 19,261.6 3.1% 29,712.7 -0.2% 15,767.9 المعدل 
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  اإلجمالي المحلي الناتج إلى الثابت الرأسمالي التكوين نسبة في التغير مقارنة :(13) جدول
 2018-2010 الفترة خالل األخرى  االقتصادية القطاعات وأنشطة النقل قطاع أنشطة في

 

  النقل السنة 
 والتخزين

  الجملة  تجارة  الصناعة  اإلنشاءات 
 والتجزئة 

  المعلومات أنشطة
 واالتصاالت 

  األنشطة  جميع الخدمات 
 الزراعة  باستثناء

2010 0.099 0.017 0.053 0.019 0.187 0.054 0.054 

2011 0.066 0.028 0.052 0.013 0.134 0.051 0.044 

2012 0.110 0.011 0.050 0.029 0.103 0.073 0.051 

2013 0.060 0.009 0.033 0.012 0.061 0.059 0.034 

2014 0.045 0.011 0.046 0.010 0.117 0.093 0.045 

2015 0.038 0.006 0.021 0.007 0.155 0.031 0.029 

2016 0.062 0.006 0.023 0.009 0.213 0.043 0.037 

2017 0.044 0.007 0.027 0.016 0.187 0.067 0.040 

2018 0.024 0.017 0.020 0.006 0.003 0.020 0.013 

 0.039 055. 0 0.129 0.013 0.036 0.012 0.061 المعدل 
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التكوين الرأسمالي الثابت الخام إلى الناتج اإلجمالي وتشير إلى قيمة   (: نسبة 14جدول ) 
 االستثمار الالزم إلنتاج ما يساوي دوالراا واحداا في الناتج اإلجمالي  

(GFCF/Total Output ) 
 

  النقل السنة 
  الجملة  تجارة  الصناعة  اإلنشاءات  والتخزين

 والتجزئة 
  المعلومات أنشطة

  األنشطة  جميع الخدمات  واالتصاالت 
 الزراعة  باستثناء

2010 0.068 0.008 0.026 0.015 0.167 0.040 0.036 

2011 0.040 0.011 0.024 0.011 0.116 0.037 0.029 

2012 0.066 0.005 0.022 0.024 0.087 0.055 0.033 

2013 0.034 0.004 0.013 0.010 0.050 0.044 0.021 

2014 0.025 0.006 0.019 0.008 0.085 0.063 0.027 

2015 0.022 0.003 0.008 0.006 0.125 0.023 0.018 

2016 0.033 0.003 0.010 0.008 0.169 0.032 0.024 

2017 0.026 0.003 0.011 0.013 0.150 0.048 0.025 

2018 0.015 0.008 0.009 0.005 0.002 0.015 0.008 

 0.025 0.040 0.106 0.011 0.016 0.006 0.037 المعدل 
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 الخرائط 
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 بما (: المخطط الوطني الشمولي للطرق والمواصالت 1الخارطة )
 المرافق اللوجستية المقترحة والمعابر الحدودية في ذلك 
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 المقترحة والمعابر النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية (: مرافق 2الخارطة )
 خطة النقل والتوزيع والخدمات اللوجستيةحسب الحدودية 

 

 


