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 وعلى الرغم من الساحل الطويل يف قطاع غزة -تعد األراضي الفلسطينية احملتلة عملياً أراضي مغلقة  

 تعتمد يف مشاركتها يف التجارة الدولية اعتماداً يكاد يكون كامالً على تسهيالت التجارة اإلسرائيلية فضالً -
ى احلدود وطرق النقل جيعل التجارة الفلسطينية عن ذلك فإن سياسة اإلغالق اإلسرائيلية والسيطرة الكاملة عل

وتبني أمانة األونكتاد يف دراسة حديثة أن التغلب على هذا . تابعة متاماً للتطورات السياسية وتطورات األمن
الوضع املفروض أمر ضروري للتوصل إىل أي ختفيض حقيقي يف تكاليف نقل التجارة الفلسطينية بالغة 
 .1االرتفاع

 هي احلل   - 1993/1994 وفق االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية يف       -اء حبري يف غزة     وإقامـة مين   
االسـتراتيجي الوحيد لدمج التجارة السلعية الفلسطينية مع اإلقليم وبقية العامل، فمن شأن هذا حتسني القدرة                

 االستقرار السياسي قد    التنافسية للصادرات، وتوسيع التجارة بصورة مستدامة، غري أن استمرار النـزاع وعدم          
أديـا إىل إرجـاءات متكررة يف إقامة امليناء، وهلذا السبب تبحث دراسة األونكتاد طرق النقل البحرية والربية                  

 .البديلة عن طريق مصر واألردن لتسهيل تدفق التجارة الفلسطينية إىل أن يتم إنشاء ميناء غزة

 إىل استخدام   2003ليني قد جلأوا يف أواخر عام       وجديـر بالذكر أن املستوردين واملصدرين اإلسرائي       
ميـناءي بورسـعيد والعقبة اجملاورين، يف حماولة لاللتفاف حول اضرابات عمال املوانئ يف إسرائيل، مما يوفر                 

إال أن الدراسة تؤكد أن طرق النقل       .  هلذه الطرق البديلة   - إن مل تكن املالية      -برهانا حياً على اجلدوى التقنية      
 البديلة للتجارة الفلسطينية ليست بديالً استراتيجياً إلقامة ميناء حبري فلسطيين يف غزة، بالعكس إن               الـبحرية 

                                                        

1 "Transit trade and Maritime transport facilitation for the rehabilitation and development of the 
Palestinian economy" (UNCTAD/GDS/APP/2003/1 http://www.unctad.org/en/docs//gdsapp20031_en.pdf ) , 

New York and Geneva, 2004. 
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اسـتخدام هـذه الطـرق البديلة وتشغيل ميناء غزة يف املستقبل عنصرين متكاملني لربط امليناء اجلديد بشبكة             
 .العاملياملوانئ يف اإلقليم، ولدمج االقتصاد الفلسطيين يف النظام التجاري 

 اجتاه التجارة الفلسطينية وحجمها

 يف املائة من القيمة اإلمجالية للمعامالت التجارية الفلسطينية اليت بلغت           74إن إسـرائيل مثلـت حنو        
 مليون  2.6 يف املائة من الواردات الفلسطينية البالغة        71وإذا كان   . 1999ثالثـة ملـيارات دوالر يف عام        

 يف املائة من 97 من إسرائيل أو واردات غري مباشرة من بقية العامل عرب إسرائيل فإن       دوالر إما مستورداً مباشرة   
وتنشر الدراسة للمرة األوىل    .  مليون دوالر كان موجهاً إىل إسرائيل      372الصـادرات الفلسـطينية الـبالغة       

 شركاء آخرين غري فالتجارة الفلسطينية مع. تقديـرات حلجـم التجارة السلعية الفلسطينية وتكوينها واجتاهها     
 . مليون طن3.2 يقدر حجمها ب  1999 مليون دوالر يف عام 787إسرائيل واليت بلغت قيمتها 

البضائع العامة أو احلاويات أو السوائب اجلافة أو        : وتـنقل هذه البضائع من أربعة أنواع من الشحن         
إمجايل التجارة الفلسطينية مع غري      يف املائة من     67وإذا كان   : والـنوع األول هو أمهها    . السـوائب السـائلة   

 يف املائة من التجارة الفلسطينية الدولية مع غري         80 فإن   1999إسـرائيل، تـنقل كشـحنات عامة يف عام          
وميثل هذا املقدار احلجم احملتمل لتغيري مسار       .  مليون طن، يأيت عرب املوانئ اإلسرائيلية      2.7 أي حنو    -إسرائيل  

 مليون طن من الواردات الفلسطينية غري       2.6ميكن أن يضاف إىل هذا احلجم       الـتجارة عـرب موانئ بديلة، و      
 .املباشرة من بقية العامل من خالل مستوردين إسرائيليني

 تكلفة تغيري مسار التجارة

تكاليف النقل البحري وتكاليف املوانئ     : يبحـث مترين تغري مسار التجارة ثالثة أنواع من التكاليف          
وحيسب التحليل أوالً تكلفة تغيري املسار من املوانئ اإلسرائيلية إىل ميناء بورسعيد يف مصر              . وتكلفة النقل الربي  

بالنسبة للبضائع املتجهة إىل قطاع غزة أو القادمة منه، وإىل ميناء العقبة يف األردن بالنسبة للبضائع املتجهة إىل                  
وتفترض جمموعة حسابات بديلة    ). السويسمع الشحن العابر من خالل قناة       (الضـفة الغربية أو القادمة منها       

سيعاد نقلها  ) أمريكا الشمالية أو املتجهة إليهما    /القادمة من أوروبا  (أخـرى أن كـل التجارة املرتبطة بالغرب         
وهذه احلسابات األخرية تلغي تكلفة     . عـرب بورسـعيد حىت لو كانت متجهة إىل الضفة الغربية أو قادمة منها             

السويس إىل الضفة الغربية لكنها تتضمن تكاليف نقل بري إضافية من بورسعيد إىل        الـنقل العابـر خالل قناة       
 .الضفة الغربية عن طريق غزة وعرب إسرائيل

وتـبني الدراسة أن إعادة توجيه التجارة الفلسطينية من الطرق احلالية يف إسرائيل إىل مصر أو األردن                  
 دوالراً للطن، غري أن حتليل تغيري مسار        18.6اً أو    مليون دوالر سنوي   59تتضـمن تكاليف إضافية يف حدود       

 مليون  35بضـائع الضفة الغربية دون شحن عرب قناة السويس ميكن أن خيفض تكلفة تغيري املسار إىل أقل من                   
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وترجع كل هذه التكاليف اإلضافية إىل النقل الربي، وأكثر من        .  دوالر 10.8دوالر سـنوياً وتكلفة الطن إىل       
 .منها إىل اإلغالق اإلسرائيلي وتدابريها األمنية يف املائة 50

 يف املائة من تكلفة النقل الربي يف مصر         15وميضـي التحلـيل إىل أبعـد فيبني أنه مع ختفيض يبلغ              
يستطيع اجملتمع التجاري الفلسطيين أن حيقق وفورات       ) عـن طريق ترتيبات واستثمارات نقل جديدة      (واألردن  

 دوالراً بالنسبة للطن، كما ميكن حتقيق وفورات        5.8 مليون دوالر سنوياً أو      19مـن تغيري الطريق يف حدود       
إضـافية تبلغ ثالثة ماليني دوالر سنوياً باستخدام خط السكك احلديدية يف مشال سيناء مبصر، واستخدام حمطة                 

ن تغيري مسار   ويف هذه احلالة من املمكن النظر يف مزيد م        . احلاويـات اجلديـدة يف شرق بورسعيد يف املستقبل        
 .الواردات الفلسطينية غري املباشرة عن طريق إسرائيل، مما ميكن أن يضاعف الوفورات املقدرة السابقة

 إطار نقل عابر إقليمي

إذا كانت الوفورات املقدرة عملية وممكنة التحقيق فإهنا تتطلب إطاراً ميكن لكل األطراف املشتركة أن                
وتقترح دراسة األونكتاد اتفاق نقل عابر      . قل العابر والتسهيالت التجارية   تنسـق فيه بني أنشطتها يف جمال الن       

إقلـيمي يوفر إطار التوجيه اجلهود الرامية إىل تطوير تسهيالت املوانئ والنقل البحري يف اإلقليم، واإلجراءات                
 .املرتبطة باهليكل املادي واملؤسسي للنقل وترتيبات األمن

 دعم اجلهات املاحنة

اسـة أن هناك عدداً من التدابري اليت ميكن أن تنفذ حىت يف الظروف الراهنة، غري أن ذلك                  تـبني الدر   
يسـتدعي دعمـاً متواصالً من اجملتمع الدويل، فإىل جانب الوضع السياسي فإن ضيق املوارد املالية ميثل العامل                  

لنقل، وهنا أيضاً تعد مساندة     الرئيسـي اآلخر الذي مينع السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع رئيسية تتعلق با            
املـاحنني ضـرورة الزمـة، فقطاع النقل العابر الكفء ليس شرطاً لتوسع التجارة اإلقليمية والتجارة الدولية                 

 .فحسب بل هو كذلك أمر ضروري للرفاهية االقتصادية والتنمية يف كل بلدان اإلقليم

.  للشعب الفلسطيين يف عدد من اجملاالت      ويف الوقـت نفسه يواصل األونكتاد أنشطة املساعدة التقنية         
ويعـتزم إرسـال ثالث بعثات من موظفي األونكتاد يف هذا الشهر، من بينها بعثة لدعم التسهيالت التجارية                  

اجملتمع املدين الفلسطيين   /وبعثة استشارية لتعزيز االستثمار وبعثة لتعزيز إسهام األونكتاد يف منتدى للقطاع العام           
 .موية فلسطينيةبشأن وضع رؤيا تن

 ـ ـ ـ ـ ـ

 http://www.unctad.org/palestine :كما ميكن احلصول على التقرير بواسطة اإلنترنت على العنوان التايل  

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بالسيد رجا اخلالدي، منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيين، شعبة العوملة والسياسات   
 ؛ أو org.app@unctad     ، بريد إلكتروين+41 22 0274 907، فاكس +41 22 5 907 857: التنموية، هاتف
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