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 مقدمة  -1

الل  مخاطر جسيمة بسبب السياسات المقيدة التي فرضتها عليه سلطات االحتعقبات و قطاع نقل البضائع الفلسطيني يواجه 
من ظهر إلى ظهر.    من أبرزها  لتي يتكبدها بسبب إجراءاتمنذ أكثر من عقدين من الزمن، واإلجراءات التعسفية والمكلفة ا 

الغالبية  على  سيطرتها  تستغل  التي  األخرى،  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وممارسات  سياسات  من  القطاع  يعاني  كما 
المرور فيما بين المناطق الفلسطينية، وتمنع منعا باتًا الحركة بين كل    العظمى من الطرق بتأخير وتعطيل انسياب حركة

القدس وقطاع غزة. كما تسيطر سلطات االحتالل أيضًا على كافة المعابر التي تربط فلسطين بالعالم  من الضفة الغربية و 
ومينائها    نشاء وتشغيل مطاراتهافلسطين المحتلة من إ  دولةالخارجي. وهي تعمل على تأبيد هذا الواقع بإصرارها على منع  
الموانئ الفلسطينيين على مواصلة استخدام  والمطارات اإلسرائيلية وفق إجراءاتها وشروطها ومواصلة    الخاص بها، وإرغام 

تحكمها بحركة المواطنين الفلسطينيين وتجارتهم. هذا إضافة إلى استمرار سيطرتها ونهبها لكافة الموارد الطبيعية، واللجوء  
تعتبر شريان وعصب  وقت آلخر إلى تدمير البنية التحتية للقطاعات االقتصادية وخاصة طرق النقل والمواصالت التي  من  

 الحياة االقتصادية واالجتماعية.

عن تأثير سلطات االحتالل، فهناك العديد من اإلشكاالت التي تواجه قطاع نقل البضائع في فلسطين، سواء ما   وفضالً 
الق باإلطار  التجاري،  يتعلق  النقل  وأسطول  المختلفة  بأبعادها  التحتية  البنية  أو  والمعلوماتي،  والتنظيمي  انوني 

في   واالزدحام واالختناقات االستثمار  بتشجيع  صلة  له  وما  والتلوث،  البيئة  على  والتأثير  الطرق،  على  والسالمة  المروري 
 القطاع.

ال هذا  اويعرض  أبرز  ضع ملخص  نقاط  )من  الرئيسية  البضالمشكالت  نقل  قطاع  في  وتحديات(  يعرض ف  ثم  ومن  ئع، 
 مشكالت. التدخالت السياساتية المقترحة لمعالجة تلك ال

 أهداف الدراسة  -2

وخصوصددا  ،المحتلدة فلسدطين دولدة فدي البضدائع نقدل بقطداع للنهدوض عمليدة وتددخالت سياسدات اقتدرا  إلدى الدراسدة تهدد 
يددا الجددودة نظدديم القطدداع والنهددوض بددإدارة النقددل وتطددوير تنافسدديته مددن حتطددوير القددوانين واألنظمددة عات العالقددة، وتطددوير ت

 والمحدددددات والعوائدددق القطددداع منهدددا يعددداني التدددي الضدددعف ونقددداط الندددواقص تحديدددد الغدددرض هدددذا تحقيدددق وتطلدددبواألسدددعار. 
انونيددة واالقتصددادية حالددت دون معالجتهددا. وبحكددم تماثددل البيئددة السياسددية والق التددي وتلددك سددببتها، التددي والذاتيددة الموضددوعية

قدددل البضدددائع مدددع بيئدددة عمدددل مكوندددات قطددداع النقدددل والتخدددزين مدددن جهدددة، ومحدوديدددة واالجتماعيدددة التدددي ينشدددط فيهدددا قطددداع ن
مول البحددا لحالددة قطدداع المعلومددات والدراسددات المتخصصددة ببيئددة عمددل قطدداع نقددل البضددائع الفلسددطيني، كددان ال بددد مددن شدد

 والبيانات المتاحة.   ابراز ما يتعلق بنقل البضائع بقدر ما تسمح بذلك المعلومات النقل والتخزين ككل، مع التركيز على 
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 الدراسة  منهجية -3

لتحقيق األهدا  المذكورة، فقد طبق الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص النواقص ونقداط الضدعف والتشدوهات التدي 
لددى أنشددطة نقددل البضددائع، وتددم االسددتعانة بمندداهج التحليددل تواجدده خدددمات قطدداع النقددل والتخددزين بشددكل عددام مددع التركيددز ع

ؤشرات القطاع الرئيسية، بما في علك مؤشدرات النمدو واألداء واتجاهاتهدا، االحصائي واالقتصادي لتحديد التغيرات في كافة م
ع نقددل البضددائع ومقارنتهددا مددع مؤشددرات نمددو وأداء قطاعددات االقتصدداد الفلسددطيني األخددرى، ومددع مؤشددرات النمددو واألداء لقطددا

 في بعض الدول العربية واألجنبية. 

النقددل الفلسددطيني، وحددول قطدداع نقددل البضددائع فددي بعددض الدددول  يعتمددد البحددا علددى مراجعددة األدبيددات المنشددورة حددول قطدداع
األخددرى لالطددالع علددى التجددارب الفضددلى فددي تطددوير أنشددطة نقددل البضددائع، وتطددوير بيئتدده التمكينيددة بمددا فددي يشددمل بنيتدده 

 تية وأطره القانونية والتنظيمية.التح

 المشكالت الرئيسية في قطاع نقل البضائع  -4

المشكالت الرئيسية التي تواجه مثل  هذا الجزء نقاط الضعف والتحديات عات الصلة بقطاع نقل البضائع، والتي ت  يعرض
القانوني والتنظيمي والمعلوماتي أو في مجا الهام، سواء كان علك في المجال  القطاع  التحتية وأسطول النقل  هذا  البنية  ل 

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

 والمعلوماتي والتنظيمي القانوني اإلطارنقاط الضعف الرئيسية في  4-1
الفلسط  افتقار • المرور  رقم  قانون  بشكل    2000لسنة    5يني  للتطرق  حاليا  به   البضائع،  لنقل  وواضح  مباشرالمعمول 

  الفلسطيني  والمرور   النقل  قانون   مسودة  لوجود   التنويه  مع   هذا.  والحيوي   الهام   الموضوع  بهذا  يتصل  مما  يخلو  يكاد  حيا
  من   العديد  وعالجت  المستجدة  تطلباالمت  مع  القانون   واءمت  والتي  والمواصالت   النقل   وزارة  قبل   من  2019  عام   المعدة
  مجال   في  والنقص  الثغرات  معالجة  علك  في  بما  به،  المعمول  المرور  قانون   في  أغفلت  التي  والمواصالت  النقل  قضايا

 نقلمثل    ملموس  بشكل  البضائع  بنقل  الصلة  عاتالقضايا    بعض  تغط   لم  المسودة  هذه  أن  إال  عموما،  البضائع  نقل
 . للتلف القابلة الغذائية  والمواد الخطرة  المواد

ونقل   عدم • الركاب  بنقل  يتصل  ما  حول  العامة  اإلدارة  والمواصالت  النقل  وزارة  هيكلية  ضمن  موجود  هو  ما  تفعيل 
هذا القطاع، وال يوجد    البضائع، والذي يقع تحت اإلدارة العامة لمراقب المرور، حيا ال يوجد أي شخص مفرغ إلدارة

لمتا اإلدارة  هذه  ضمن  ب موظفين  أحيانا  موظفين  بتكليف  واالكتفاء  البضائع،  نقل  بنقل بعة  صلة  عات  قضايا  متابعة 
 البضائع.    

المستوى الوطني تمثل مؤسسات القطاعين العام والخاص    على   البضائع  بنقل  تعنى  هيئة  أو  جسم   أو  لجنة   وجود   عدم •
 . فضلأهذا القطاع بشكل عات الصلة، والتي تعنى بالتنسيق بين هذه األجسام بشكل فعال لضمان إدارة 

والموانئ  اإلسرائيلية  الشاحنات  على  االعتماد • الداخل  نحو  الحدود  عبر  البضائع  نقل  الهيئات   لتدخل  والحاجة  ،في 
 تطوير   حول  يتمحور  الذي  المناسب  البديل  إيجاد  مع  وبالتزامن  تدريجية،  وبصورة  مدروس  بشكل  علكالرقابية لتقليص  

  إيصال   على  والقادرة  التتبع  بتقنيات  المزودة  المنتظمة  النقل  خدمات  تقديم  على  نهوتمكي   للبضائع  تنافسي  عام  نقل
  على   السلع  أسعار  تخفيض  على  سيعمل  علك  تحقيق  في  النجا   إن.  الشركات  على  أقل  وتكلفة  أسرع  بوقت  الشحنات
 .والمستهلكين الشركات
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 الركاب  نقل  بشقيه،  النقل   قطاع  تواجه  التي  ياتوالتحد  المشكالت  أكبر  من  الذاتي  النقل  على  المفرط  االعتماد  يعتبر •
الشديد في كافة    فهو.  البضائع  ونقل الفلسطينية، وما    المدن  مراكزالمسؤول األول عن حالة االزدحام   يرافقوالبلدات 

والموارد.   الوقت  استخدام  في  الهدر  مستوى  وارتفاع  الطرق،  وحوادث  التلوث،  زيادة  من  في    أما علك  اإلفراط  أسباب 
فهي  اس تعود    الحاالت  أغلبية  في تخدامه  النقل    الجدوى،   مؤشرات  إلى  ومستندة  حكيمة  اقتصادية  قرارات  إلى ال  ألن 

النقل الذ ف.  أيضا  النفقات  يضاعف الذاتي   السياسات الهادفة    تي يكمن في غياباالدافع الرئيسي لتوسع االعتماد على 
المناسب،    إلى تشجيع ودعم ق  قطاعتطوير    وهوالبديل  علنقل  احتياجات  ادر  تلبية    والركاب البضائع    نقل  خدماتى 
في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة. وهذا ال يقتصر على توفر سائقين وجهات  لل  وصولال  وضمانبمختلف أنواعها  

 اء واالرتقيحتاج إلى تنظيم قطاع النقل العام    وإنماوحسب،    والركابالبضائع    نقلماهرين ومركبات مناسبة لكل أنواع  
النقل بصورة فعالة وفق أساليب نقل عصرية   النقل الذاتي    في  التوسعظاهرة  االستمرار في  . إن  عادلة  وتسعيرةبإدارة 

من رفاهيتهم بسبب    يقلصو   ، والمواطنين  البيئة  صحة   وعلى  الطرق   على  واألمان  المرور  حركة   على   المخاطر  سيفاقم
 .  الذاتي  النقل بواسطة  لةالمنقو أسعار السلع  تكاليف تنقلهم وارتفاع  ارتفاع

التنموية.   إن • األهدا   لتحقيق  وفعالة  سليمة  سياسات  لصياغة  رئيسيا  شرطًا  يعتبر  والشاملة  الدقيقة  المعلومات  توفر 
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال المعلومات اإلحصائية في معظم المجاالت، إال أن البيانات اإلحصائية  

البضائعال  عات بنقل  )التنقيح  ال  التصنيف  إلى  تستند  التي ،  صلة  االقتصادية  لألنشطة  الموحد  الدولي   ، 1( 4صناعي 
ي تقوم  تالذاتي ال  النقل  أنشطة   تهمل  فقط. وهي بذلك  ثالا   طر   من   النقل  على  القطاع  مؤشرات  ابتقصر حس  والتي

الذي ال يساعد  األمر ،عالمي% من الطلب على النقل على المستوى ال80-%70شكل ت والتي ،الشركات فيما بينها ابه
وجود تضارب في بعض  . يضا  إلى علك  لدعم عملية صناعة القرارمؤشرات القطاع    عنفي تقديم معلومات دقيقة  

سطول نقل البضائع. فأهمية قطاع النقل المتزايد تقتضي توسيع  ألاالحصائيات حول أعداد المركبات والملكية الخاصة  
  ( Satellite Transportation Accounts-STAsنظام الحسابات الفرعية )  وتنفيذتماد  عا خالل    مندائرة بيانات النقل  

 قبل وزارة النقل والمواصالت والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.   من

 البضائع  نقل ومركبات شاحنات  وأسطول التحتية البنيةنقاط الضعف الرئيسية في  4-2

  بحركة  الخاصة  التصميمية  المعايير  مع  والقياسات،  األبعاد  حيا  من  ة،الحالي  التحتية  البنية  أوضاع  توافق  عدم •
  نسبة   أن  يالحظ  حيا  المركبات،  تلك  تستخدمها  التي   للطرق   وبالتحديد  كبير،  حد   إلى   البضائع،  نقل  ومركبات  الشاحنات

  ها ل  منها  ديدالع  أن  كما(،  الحضرية  المناطق  في)خاصة    كا     بشكل  عريضة  غير  مسارب  عات  الطرق   هذه  من  معتبرة
 حاالت   في  الهروب  ومسارب  التسلق  مسارب  غياب  يالحظ  كما.  وعالمياً   محلياً   بها  الموصى  القيم   من  أكبر  طولية  ميول

  على   سلبي  بشكل  األوضاع  هذه  تؤثر.  المسارب  هذه  مثل   إلى  بحاجة  التي  الخارجية  الطرق   مقاطع  معظم  عن  الطوارئ 
 . المرورية  السالمة مستوى  على  وكذلك عبرها،  المرور حركة ةكثاف استيعاب على ومقدرتها الطرق  هذه سعة

  مشاكل   من  تعاني  بل  جيدة،  فيزيائية  بحالة  ليست  الطرق   شبكات  مكونات  لمعظم  الطرق   رصفات  حالة  أن  يالحظ •
 .أحيانا والزائدة الكبيرة، والحموالت الشاحنات حركة عن رئيسي  بشكل ناجمة وظيفية، أو إنشائية

سق  بالرغم • وجود  لحمن  معلنة  بتلك  و   االلتزام  أن  إال  أحيانًا  الطرق  بعض  في  البضائع  نقل  مركبات  وأوزان  موالت 
السقو  يكاد يكون معدومًا. فمن المعلوم أن ألعداد وأوزان الشاحنات التي تسير على الطرق وحموالتها دورا رئيسا في  

 
1 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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تحديد حموالت وأوزان المركبات التي االهتمام ب  مما يستدعي  تصميم رصفاتها وتحديد متطلبات صيانتها وإعادة تأهيلها،
 يسمح لها بالسير عليها.  

  غالبية   في  أصال  توفرها  عدم  أو  المدن،  في  خاصة  الشاحنات  إليقا   مخصصة  كساحات  كافية  مساحات  توفر  عدم •
  الطرق   ارتقاف  عن  ناهيك  الحدودية،  المعابر  وفي  الصناعية  المناطق  في  وجودها  محدودية  وكذلك  الحضرية،  المناطق

 . للشاحنات لالستراحة مواقف أو ساحات ألية المدن بين

 قطاع  أو  الغربية  الضفة  في  (أو البوندد  لوجستية)مناطق    البضائع  مع  للتعامل  خاصة  منشآت   أو  مرافق  أية  وجود  عدم •
 غزة،   ومدينة  أريحا،  مدينة  مثل  مناطق  عدة  في  المنشآت  هذه  مثلقامة  إل  الدراسات  وإعداد   التخطيط  من  بالرغم  غزة،

  .والبيرة  هللا رام ومحافظة

المختصة   الشركات  أن أن الغالبية العظمى من أسطول مركبات نقل البضائع في فلسطين مملوكة من أفراد، وأن    لوحظ •
باستخدام  بنقل البضائع محدودة العدد والتشغيل والدور والحجم، األمر الذي يعكس تفتت القطاع وصعوبة تطوير إدارته  

 وإدارة الوقت لزيادة قدرته التنافسية في مواجهة شركات النقل اإلسرائيلية. ت الحديثة للحجز التقنيا

شاحنات أسطول النقل التجاري الفلسطيني، فعلى الرغم من بلوغ عدد المركبات والشاحنات التجارية والمقطورات في    قدم •
ركبات المسجلة، إال أن  مجموع أعداد الم  % من 10أي حوالي    ، 2018ألف مركبة عام    27الضفة الغربية ما يقارب  

أعداد كبيرة منها عات أعمار تزيد عن عمرها االفتراضي أو قريبة منه. إن قدم أسطول المركبات له تأثير سلبي كبير 
 لمركبات ا  هذه  من%  32  يقارب  ما  أن  حيا  البيئة،  على  التأثير  إلى  باإلضافة  المرورية  والسالمة  التشغيلعلى ظرو   

 (. سنة 20 عن أعمارها)تزيد  جداً  ةيمقد تعتبر

  في   سيما  والمواصالت،  النقل  ومرافق  الطرق   تصميم  في  الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  وأوزان  أبعاد  متطلبات  أخذ  عدم •
 التصميم  في  مهم  دور  المركبات  تلك  وأوزان   ألبعاد  أن  حيا  والتقاطعات،  الطولية  والميول  المسارب  عروض   تصميم

 . المختلفة اتهابتصنيف للطرق  الهندسي

 والتأثير على السالمة المرورية والبيئة  المروري  واالزدحام االختناقات 4-3

 متابعة  أن   يالحظ  المدن،  مراكز  في   خاصة   أحيانا،  الطرق   بعض  على  البضائع  نقل  مركبات  حركة  على   قيود   وجود  رغم •
لى سهولة حركة المرور والسالمة المرورية،  في كثير من األحيان، مما يتسبب بتأثير سلبي ع  يجب   كما   تتم  ال  اتطبيقه

 .وضجيج لوثتفضال عن اآلثار البيئية السلبية من 

بالسير    عدم • لها  المجال  يتيح  عليها، مما  للسير  فلسطين  في  البضائع  نقل  للشاحنات ومركبات  تحديد مسارات يسمح 
أو بين المدن الفلسطينية، دون وجود  تستخدمها المركبات األخرى، سواء كان علك داخل  التي    والطرق   المسارات  على

قيود   في    مفروضة  ملموسةأية  يؤدي  الذي  األمر  حركتها،  حركة    الثقيلة  المركبات  أعداد  زيادة  حالعلى  عرقلة  إلى 
، وبالتحديد في مقاطع الطرق السير للمركبات األخرى وإلى خلق ازدحامات مرورية شديدة وخاصة خالل أوقات الذروة

الصاعد الميول  أوضاع  عات  على  التأثير  إلى  أيضًا  يؤدي  وهذ  عليها،  التجاوز  تقييد  يتم  التي  المقاطع  أو  الطويلة  ة 
 السالمة المرورية على الطرق. 

مواقف خاصة لتحميل وتنزيل البضائع وخاصة    توفر  محدودية أحيانا بسبب    اتجةن  مرورية  وازدحامات اختناقات  حدوث •
ينتج عنها   المرورية،  الرقابة  ضعف  بسبب  علك  بخصوصتحصل مخالفات  في المراكز التجارية للمدن، حيا عادة ما  

 .ازدحامات
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لبرامج    عدم • أهمية  تعطى  ال  حيا  المرورية،  السالمة  مستوى  على  بإحكام  فلسطين  في  البضائع  نقل  قطاع  إدارة 
ة في فلسطين خاصة  إرشادات السالمة المرورية عات الصلة بالقطاع، ويالحظ ازدياد أعداد الحوادث المروريوإجراءات و 

 تلك التي تشترك فيها المركبات الثقيلة أو مركبات نقل البضائع. 

  ومواجهة   يئةالب  حماية  إلى   الهادفة   والشعبية  الرسمية  الدولية  واالتفاقيات  المبادرات  لدعم  المبذولة  الجهود  من  بالرغم •
  في   البضائع   نقل  ومركبات  الشاحنات  عن   الصادرة  اإلجمالية  االنبعاثات  فإن   الحراري،  واالحتباس  التلوث  مخاطر
 يؤثر  مما  ملحوظ،  بشكل  المقطوعة   المسافات  وأطوال   المركبات  أعداد   زيادة  مع  خاصة  مطرد،  بشكل  تتزايد  فلسطين

 استمر  ما  إعا  وتحديداً   المنطقة،  في  المناخي  والتغير  الحراري   االحتباس  بظاهرة  يتسبب  وما   ملوثة،  غازات  انبعاثات  على
 .القطاع بهذا يتعلق فيما باالستدامة الصلة  عات تاإلجراءا غياب

 التلوث  مستويات  أن   يالحظ  كما  فلسطين،   في   الضوضائي  التلوث  في  رئيسياً   مساهماً   الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  تعد •
 المسافات   أطوال  وزيادة  المركبات  أعداد  زيادة  بسبب  مستمر  ازدياد  في  المركبات  هذه  عن  الناجمة  الضوضائي

 الضجيج  بمستويات  تتعلق  محددة  إرشادات  أو  معايير  أية  فلسطين  في  توجد  ال  فإنه  علك،  إلى  باإلضافة.  ةالمقطوع
 . المركبات هذه  حركة عن والناجمة بها المسمو 

 التدخالت السياساتية المقترحة   .5

 وللنهوض   جهة  من  البضائع  نقل  قطاع  تواجه  التي  المشكالت  لمعالجة  المقترحة  السياساتية  التدخالت  الجزء  هذا  يعرض
  وأسطول   التحتية  البنية  مجال  في  أو  والمعلوماتي  والتنظيمي  القانوني  المجال   في  علك  كان  سواء  أخرى،  جهة  من  بالقطاع

المروري، والسالمة على   واالزدحام مجال اآلثار المترتبة على تشغيل القطاع من نواحي االختناقات  في  أو  التجاري،  النقل
 بيئة والتلوث.الطرق، والتأثير على ال

 والمعلوماتي والتنظيمي القانوني اإلطار 5-1
  وعلك   البضائع،   نقل  علك   في  بما  والمواصالت  بالنقل  يختص  فيما  متكامل  قانوي   إطار  تطوير  أجل   من  العمل  استكمال •

 يمية والتنظ  القانونية  النواحي   كافة  يغطي  بما  الالزمة،  والتعليمات  األنظمة  مع  للنقل،  محدث  قانون   اعتماد  خالل  من
  عام  أعدت  التي  الفلسطيني  والمرور  النقل  قانون   مسودة  مراجعة  هذا  ويشمل.  الحيوي   البضائع  نقل  قطاع  لمكونات

  النقل   قضايا  كافة   ولمعالجة  المستجدة  المتطلبات  مع  القانون   لمالءمة  الهادفة  والمواصالت  النقل  وزارة  قبل  من  2019
  نقل   مجال  في  والنقص  الثغرات  ومعالجة  به،  المعمول  المرور   قانون   يشملها  لم  التي  الموضوعات  فيها  بما  والمواصالت

.  إلقراره  القادم  التشريعي  للمجلس  تقديمه  ثم  ومن  للتلف،  القابلة  الغذائية  والمواد  الخطرة  المواد   نقل  علك  في  بما  البضائع،
  الوزراء   مجلس  على  عرضت  يالت  المسودة  إلى  باالستناد  البضائع،  بنقل  خاص  نظام  وإقرار   مراجعة  إلى  باإلضافة  هذا
 .وتطويرها مراجعتها بعد 2013 عام

 بما  والمواصالت،  بالنقل  الصلة  عات  واإلقليمية  الدولية  المعاهدات  على  للتوقيع  الحاجة  حول  شاملة  دراسة  بإعداد  القيام •
 . البضائع نقل حول علك في

قطاع نقل البضائع، والتي تعنى بتنسيق ما إطار مؤسسي يعنى بنقل البضائع، ويقتر  هنا إنشاء لجنة لتنظيم    إنشاء •
وبمشار  والمواصالت  النقل  وزارة  بقيادة  متكامل،  بشكل  القطاع  بهذا  وزارة يتصل  مثل  أخرى  ومؤسسات  وزارات  كة 

المالية،  ووزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  ووزارة  المدني(،  والدفاع  المرور  )شرطة  الداخلية  ووزارة  الوطني،  االقتصاد 
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ين القطاع الخاص مثل مجلس الشاحن  عن  ممثلين  عن فضال  ،صندوق تعويض مصابي الحوادثو ودة البيئة،  وسلطة ج
 الفلسطينيين. 

الدراسة    ادةإع • توصيات  على  والبناء  البضائع،  بنقل  يتصل  فيما  وتطويرها  والمواصالت  النقل  وزارة  هيكلية  في  النظر 
 بنقل البضائع.  مختصة عامة إدارة إنشاء خيار ودراسة، التشخيصية لقطاع نقل البضائع في فلسطين بهذا الخصوص

 نقل  فيها  بما  والمواصالت،  بالنقل  الصلة  عات  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  لوضع  الالزمة   االجراءات  اتخاع  ضرورة •
 ية. وبما يستدعي علك من آليات رقابة ومساءلة قانون أفضل بشكل وتطبيقها التنفيذ موضع محدوديتها، رغم البضائع

 إنشاء  على التدريجي العمل وبدء( Satellite Transportation Accounts-STAs) الفرعية النقل حسابات نظام اعتماد •
 التركيز   مع  لإلحصاء  المركزي   والجهاز  والمواصالت  النقل  وزارة  بين  بالتعاون   النقل  أنشطة   عن  شاملة  بيانات  قاعدة
  به   تقوم  التي  النقل  أنشطة  واشتمال  الشركات  خارج  وأفراد  نقل  شركات  نم  فيه   الناشطة  الجهات   وكافة   البضائع نقل  على

 .لذاتها األخرى  القطاعات شركات

 البضائع  نقل ومركبات وأسطولللنقل  التحتية البنيةاالستثمار في تطوير  5-2
 من   معتبرة  نسب  تسلكها   التي  الطرق   شبكة  تطوير  خالل  من  البضائع،  نقل  لقطاع  التحتية  البنية  أوضاع  تحسين •

  وعلك   للشاحنات،  الهروب  ومسارب  التسلق،  مسارب  وإنشاء  المسارب،  بعروض  يتصل  ما  علك  في  بما  الشاحنات،
 . الحرجة المقاطع في يلزم حيثما

  والمواصالت   النقل  وزارة  عن  الصادر  الطرق   على  السالمة  دليل  في  الواردة  للطرق   الفيزيائي  التصميم  إرشادات  اعتماد •
 البضائع  نقل  ومركبات  الشاحنات  وأوزان  أبعاد  أخذ  على  ينعكس  وبما  ملزمة،  معايير  عتبارهابا  قرار  واتخاع  2013  عام

 .الرصفات  وتصميم والتقاطعات للطرق  الهندسي التصميم في االعتبار بعين

المناسب    الطرق   تأهيل  إلعادة  وخطط  برامج  ووضع  الطرق   رصفات  لصيانة  أكبر  اهتمام  إعطاء • الوقت    وفق في 
 .الثقيلة للمركبات كثيفة حركة عليها توجد التي للطرق  وخاصة محددة، علمية أولويات

 وضبط   الثقيلة  المركبات  حموالت  من   للتأكد  ومرافق  تجهيزات  من  يلزم   ما  وتوفير  الالزمة   اإلجراءات  اتخاع   ضرورة •
 .ها للحدود القانونية المقررةومنع تجاوز  األوزان

 التأكيد  مع  البضائع،  نقل  مركبات  وقو   وساحات  فيها  التحتية  البنى  لك ع  في  بما  الحدودية،  المعابر  جميع  تأهيل  إعادة •
 . الفنية أو اإلدارية الناحية  من سواء المعابر كافة على  الفلسطيني التواجد  على

  للبيئة،   صديقة  آمنة  مركبات  اقتناء  وتشجيعسطول  ت لتحديا األامتياز ا  بمنح  والخاص  مؤخرا  صدر   الذي  القرار  وضع •
 بتحديد   صلة   له   ما  وانفاع  ،منها  بدال  نسبيا  أحدث  مستخدمة  شاحنات  وشراء  القديمة  الشاحنات  شطب  يشجع   والذي
 فنيا  صالحيتها  من  للتأكد  اإلجراءات  وتكثيف  عاما،  20  أعمارها  تتجاوز  ال  بحيا  الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  أعمار

 .التشغيل  ظرو  على أيضا إيجابي تأثير من لذلك لماو  البيئية، واآلثار السالمة  نواحي ومن

في علك مشروع بناء   بما لها،  الالزمة   الدراسات  وإعداد   التخطيط  تم   التي  الفلسطينية  اللوجستية  المناطق  إنشاء  ضرورة •
)البوندد( المرور  ومنتجات  للمركبات  تخزين  التي    والتي  ،منطقة  الباهظة  التكاليف  تخفيف  شأنها    يتكبدها من 

 .المطا  نهاية في  النقل رةن الذين يدفعون فاتو المستوردون من التجار والمستهلكو 
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بإعداد   المباشرةللطرق والمواصالت موضع التنفيذد، بما في علك    الشمولي  الوطنيالخطط التي شملها المخطط    وضع •
ب الخاصة  المخطط    عاتع  ير امشالالدراسات  تضمنها  التي  ومع   مثلاألولوية  المدن  بين  حديدية  سكك  شبكة  إنشاء 

وإن البنية الخارج،  يعزز  بما  غزة،  قطاع  في  والموانئ  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  المطارات  تأهيل  إعادة  أو  شاء 
 التحتية وصوال لنظام نقل بضائع كفؤ.  

للمدن، مع التأكيد   جاريةلتامواقف خاصة لمركبات نقل البضائع لتحميل وتنزيل البضائع وخاصة في المراكز    توفير •
للرقابة   المهم  الدور  مالئمة  على  ساحات  توفير  عن  فضاًل   وفي  البضائع  نقل  بشركات   خاصة  للشاحناتالمرورية، 

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

لبضائع، بما في علك ما يلزم لتطوير البنى التقنيات الذكية والمتطورة لتحسين إدارة وتطوير كفاءة قطاع نقل ا  استخدام •
التحتية والنظم الخاصة بالمركبات، بما فيها عمليات المركبات التجارية، بما يهد  لتحسين مستوى السالمة وتحسين  

وفقا   األحمال،  وضبط  والوصول  الشحن  -2019  الذكي   النقل  لنظم  االستراتيجي  اإلطار  وثيقة  ي ف  ورد   لماأوقات 
20292 . 

بين   استثمارات القطاع الخاص في مجاالت الخدمات اللوجستية المساندة لخدمات نقل البضائع وتشجيع الشراكةتحفيز  •
كصوامع   النقل  لوجستيات  لخدمات  االستراتيجية  التحتية  البنى  مشاريع  إنشاء  في  والخاص  العام  تخزين القطاعين 

ومراكز   و الحبوب  الحاويات  المنتجاتفريغ  لحفظ  المبردة  والدوائية  المخازن  الغذائية  المنتجات  وبعض  الزراعية  ت 
 ومشاريع استيراد ونقل مشتقات البترول بواسطة األنابيب من الدول المجاورة وغيرها من المشاريع االستراتيجية. 

 المة المرورية والبيئة والتأثير على الس المروري  واالزدحام االختناقات 5-3

  إلى   باإلضافة  المدن،  داخل  وخاصة  البضائع  نقل  ومركبات  الثقيلة  اتالمركب  وحمولة  حركة  لتقييد  استراتيجيات  وضع •
  السالمة   وحالة  التشغيل  ظرو   تحسين  إلى  يؤدي  بما  سلوكها،  المركبات  لهذه  يسمح  خاصة  مسارات  تحديد  ضرورة

 يدتشد، و الرحالت  وقت  وتقليص  المرورية  االزدحامات  من   الحد  في  المساهمة  إلى  باإلضافة   الطرق،  على  المرورية
في    مراقبةالإجراءات   تساعد  بدورها  تساعد  المرور و   المرور   حركة  تسهيلالتي  حوادث    اآلثار   تقليلفي  و   ،تقليص 

 السلبية على البيئة. 

اآلليات لتحديد وتحليل المواقع الحرجة للحوادث المرورية التي تشترك بها الشاحنات والمركبات الثقيلة، والعمل    وضع •
 ف من عدد وحدة هذه الحوادث.  على إيجاد الحلول التي تخف

 ،2030  المستدامة  العالمية  التنمية  أهدا بما يتواءم مع  االستدامة    صلةخطة وبلورة وتطبيق استراتيجيات عات    وضع •
الهد  رقم   على تحقيق  المستدام.    11بما يساعد  بالنقل  األهدا  والمتعلق  المبادرات وكذلك  من هذه  تبني  ضرورة 

 رسمية والشعبية الهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة مخاطر االحتباس الحراري وااللتزام بها. واالتفاقيات الدولية ال

  منه،   والوقاية   وآثاره  الثقيلة  والمركبات  الشاحنات  عن  الناجم   الضوضائي  التلوث  بمخاطر  شامل  وعي  إيجاد  على   العمل •
 حركتها  على  صارمة  قيود  وضع  خالل  من  المركبات،  هذه  عن  الناتجة  الضوضاء  مستوى   تقليل  على  العمل  وبالتالي

تنفيذ  .المدن  داخل  خاصةً   لها  محددة  وأوقات  مسارات   وتحديد  بالسكان،  اآلهلة  المناطق  في إلى  باإلضافة  هذا 

 
 2019، دولة فلسطين، كانون ثاني 2029-2019  الذكي  النقل لنظم  االستراتيجي اإلطار  2
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واستخدام  ل  استراتيجيات استيراد  وتحفيز    تقليل ل  الطاقة  استخدام  في  كفاءة  وأكثر  للبيئة  صديقة  نقل  وسائلتشجيع 
  .البضائع نقلالخاصة ب الهجينة والمركبات الكهربائية المركبات وخاصةلصحة، الضارة با االنبعاثات

 

 


