
  

  
  



                      وزارة النقل والمواصالت                       المشاریع اإلستراتيجيةالسلطة الوطنية الفلسطينية   
 

 ٢   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  
  ــدمــةـمق
 

يعتبـر هـذا     ميناء بحري جنوب مدينة غزة، حيث        إنشاءعملت السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة على        
وتتجـسد  .  في فلسطين على الصعيد الـسياسي واالقتـصادي        اإلستراتيجيةالمشروع من أهم المشاريع     

ي المياه اإلقليمية  بما في ذلـك        سيادة الدولة الفلسطينية عل    األهمية السياسية للمشروع في ترسيخ مفهوم     
أبعاد المياه اإلقليمية وحقها في المساحات الدولية من حيث حدود المياه الدولية التـي لهـا الحـق فـي                    

  .استغالل ثرواتها
 األمـر   إيجاد معبر حر لفلسطين على العالم الخارجي        إلى  من وجود هذا الميناء     الوطنية تهدف السلطة و 

ع االقتصادي حيث يعتبر إنشاء ميناء تجاري أحد الخطوات الهامـة لـربط             تحسين الوض نه  أالذي من ش  
توسيع نطاق التجارة العالميـة وتنميـة الـصادرات           على االقتصاد المحلي باالقتصاد العالمي،كما يعمل    

عمل على زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الدخل        يبدوره   وهذا   والصناعات المحلية والخدمات التجارية   
  . عمل دائمةخلق فرصو
 فيمـا يتعلـق باالسـتيراد    يةسـرائيل  المـوانئ اإل بشكل كامل علىو  حالياهذا وتعتمد محافظات الوطن 

 مليون طن من البضائع سيتم اسـتيرادها وتـصديرها          ٢ وتقدر آخر  الدراسات أن ما يعادل         والتصدير
   ٢٠١٢ مليون طن عام ٦,١٥ وقد يرتفع هذا الرقم إلى ٢٠٠٥بحلول عام 

 الدراسـات  في إعـداد  لألهمية الكبرى لوجود ميناء بحري فلسطيني فقد بدأت السلطة الفلسطينية         ونظراً 
التفاوض مع الشركات العالمية إلنجاز هذا المشروع قبل قـدومها إلـى ارض             والخاصة بهذا المشروع    

 تـونس   تفاق المبدئي على تنفيذ هذا المشروع مع تجمع لشركات هولندية فرنسية في           الوطن حيث تم اال   
 أمضت السلطة الوطنية العديد مـن جـوالت المفاوضـات           ١٩٩٣ومنذ اتفاق أوسلو عام      ، ١٩٩٢عام  

حتى تم االتفـاق علـى         الحيوي  االتفاق على تنفيذ هذا المشروع     المعقدة مع الطرف اإلسرائيلي بهدف      
 .١٩٩٩عام  الموقعة في سبتمبرشرم الشيخالبدء في عملية التنفيذ عبر  اتفاقية 

تابعة إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع الميناء ومتابعة مراحل التصميم فقد تم تشكيل لجنة رئاسية              ولم  
سميت بلجنة الميناء ضمت بعضويتها معظم الوزارات والمؤسسات ذات العالقة، وممثلين عن القطـاع              

لموانئ  والقاضي بتشكيل سلطة ا    ٢٠٠٠ لعام   ١ صدر المرسوم الرئاسي رقم      ٢٠٠٠الخاص، وفي يناير    
  .البحرية إلنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانئ الفلسطينية

 والتـي   تمويل جزء من تكاليف المرحلة األولى من المـشروع        بتعهدت كل من حكومتي هولندا وفرنسا        
 مليون دوالر أمريكي حيث التزمت الحكومة الهولندية بالمساهمة         ٦٩تقدر تكلفتها اإلنشائية بمبلغ وقدره      

وقـد لجـأت     مليون يـورو     ٢٠مبلغ    بينما التزمت الحكومة الفرنسية بدفع        مليون يورو  ٢٣ بدفع مبلغ 
بنك االستثمار األوروبي بمبلـغ     السلطة الوطنية لسد العجز التمويلي للمشروع باالستفادة من قرض من           

ـ       مليون دوالر  5مبلغ  بدفع   مليون دوالر كذلك ساهمت السلطة الوطنية        23.5 ن  أمريكي بما في ذلك ثم
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 ٣   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  . األرض التي تم استمالكها كجزء من األرض الالزمة للمشروع
التصاميم المطلوبـة بواسـطة      لتنفيذ المشروع وكذلك      الدراسات الفنية والبيئية الالزمة     جميع   إنجازتم   

  .شركات استشارية عالمية
 المرحلـة    استطاعت  السلطة الوطنية الفلسطينية توقيع عقد تنفيذ        ٢٠٠٠ من عام    أبريل/ نيسان ٢٠ وفي 

األولى من مشروع ميناء غزة مع مجموعة شركات هولندية فرنسية متخصصة في مجال إنشاء الموانئ               
 ٢٥,٥+ مليون يورو    ٤٢,٨ بقيمة إجمالية قدرها     ) EGDG2000–المجموعة األوروبية لتطوير غزة     (

  .مليون دوالر أمريكي
ستيفاء جميع الشروط الالزمـة لبـدء        وذلك بعد أن تم ا     ١٨/٧/٢٠٠٠دخل العقد موضع التنفيذ بتاريخ       

 العمل والتي التزم الطرفان بتنفيذها 

نص العقد الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمقاول المنفذ على أن تكون الفترة الزمنية الالزمـة                 
 شهرا تبدأ من يوم دخول العقـد موضـع التنفيـذ أي أن               ٢٥إلنجاز المرحلة األولى من المشروع هي       

 . ١٨/٨/٢٠٠٢النهائي إلنجاز المرحلة األولى هو  ختاري
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 ٤   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  
 

  :مراحل تنفيذ مشروع الميناء
  

نظرا لألهمية الكبرى لتنفيذ هذا المشروع ومحدودیة الموارد المالية فقد لجأت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقسيم 
  : مراحل رئيسية آالتالي٣مراحل إنجاز المشروع إلى 

  (Phase IA) األولى المرحلة ♦
 متر لخدمة مناولة البضائع العامة والحاويات ٢٠٠تتكون هذه المرحلة من رصيف بطول 

 متر لمناولة المعدات الكبيرة كالسيارات ١٤٠باإلضافة إلى رصيف الدحرجة بطول 
 متر، أما عمق المياه فيصل ٧٣٠وغيرها، ويصل طول كاسر األمواج في هذه المرحلة إلى 

  .راً  مت١١إلى 
  
  

  
  
  
 

  (Phase II)المرحلة الثانية  
تتضمن المرحلة الثانية توسيع الميناء و ذلك بتجهيز محطة كاملة لمناولة الحاويات بسعة 

 متر مجهز ٦٠٠  حاوية في السنة و سوف يتم تجهيز رصيف بطول ٥٠٠،٠٠٠تصل إلى 
  . متر١٤لخدمة بواخر لغاطس 
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 ٥   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  

  
  (Phase III)المرحلة الثالثة  

 تجهيز الميناء بأحدث المعدات الالزمة لمناولة مختلف أنواع البضائع مثل الحاويات وبـضائع              سيتم
  .الصب والبضائع العامة، وذلك كي تصبح الميناء ميناًء متخصصاً ألنواع البضائع المختلفة

  

  
  

  :مساهمة ميناء غزة البحري  في التنمية االقتصادیة الفلسطينية

 توفير مورد دخل لالقتصاد القومي عن طريق ناتج خدمات النقل البحـري            ب سيقوم الميناء بعد تشغيله    
 مليون دوالر سنوياًً من مدفوعات الجمارك واألرضيات للبضائع         ٢٠٠ إلى   ١٥٠قرابة  حيث سيوفر   

 .عبر الموانئ اإلسرائيليةالقادمة 

الي حـو و اإلنـشاء  فرصة عمل خالل مرحلـة       ١٨٠٠سيعمل ميناء غزة البحري على خلق حوالي         
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 ٦   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  . فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التشغيل٥٠٠٠
إقامة و توثيق الروابط مع قطاعـات االقتـصاد و القـوى            سيكون لميناء غزة البحري دور هام في         

  .التجارية األخرى
التقليل أو الحد من التبعية االقتصادية للبالد األخرى وتحرير الـصادرات           سيعمل وجود الميناء على      

 .فلسطينية من القيود المفروضةوالواردات ال

  .االستثمار البشري عن طريق توفير الكوادر المدربة و توفير فرص تنويع العمالة  
  .إتاحة فرص جيدة لترويج الصادرات و فتح األسواق لتجارات جديدة 
 .العمل على توثيق روابط التعاون و التكامل االقتصادي و السياسي مع باقي دول العالم 

   للمشروعالوضع الحالي
  

وذلك في بناًء على توجيهات السيد الرئيس حفظه اهللا بإعادة دراسة المواقع الممكنة إلنشاء الميناء  
لطلب من با قامت وزارة النقل والمواصالتفقد  المتوقع من قطاع غزة، اإلسرائيليضوء االنسحاب 

حيث قام  الميناء إلنشاء  االتحاد األوروبي المساعدة في إيفاد شركة متخصصة لتحديد أفضل المواقع
  IMG االتحاد األوروبي بالتعاقد مع المجموعة العالمية لإلدارة

والتي بدورها قامت بإيفاد مجموعة من الخبراء الدوليين لدراسة الخيارات الممكنة إلنشاء الميناء حيث تـم                
  .  مواقع رئيسية تمتد من شمال إلى جنوب قطاع شاطئ قطاع غزة٦تحديد 

 أن أفضل موقع إلنـشاء المينـاء هـو          إلىوبالمقارنة التحليلية بين هذه المواقع كانت نتائج الدراسات تشير          
الموقع الحالي الواقع جنوب مدينة غزة، وأن هناك ثالث خيارات ممكنة إلنشاء المينـاء يمكننـا تلخيـصها                  

  :بالتالي

المواصفات الفنية السابقة ومع المقـاول      ويتمثل بإنشاء الميناء في نفس الموقع وبنفس        : الخيار األول  
 ٨٣,٦تبلغ تكلفة اإلنـشاء حـسب التقـديرات الحاليـة     . ٢٠٠٠الذي تم التعاقد معه سابقاً في ابريل   
  .ويستغرق إنشاء الميناء سنتين فقط

ويتمثل بإنشاء الميناء في نفس الموقع وبنفس المواصفات الفنية الـسابقة ولكـن مـع               : الخيار الثاني  
تبلغ تكلفة اإلنشاء حـسب التقـديرات       . م اختياره بناًء على نتائج مناقصة دولية يتم طرحها        مقاول يت 
  . ويستغرق إنشاء الميناء ثالث سنوات ونصف٨٤,٣الحالية 

ويتمثل بإنشاء الميناء في موقع  جديد بنفس المواصفات الفنية السابقة ومـع مقـاول                : الخيار الثالث  
تبلغ تكلفـة   . ةالضروريز جميع الدراسات الفنية والهندسية والتصاميم       جديد يتم التعاقد معه بعد إنجا     

  . مليون دوالر ويستغرق إنشاء الميناء خمس سنوات91,2اإلنشاء حسب التقديرات الحالية 
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 ٧   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

 رئيس الوزراء على بقاء موقع المشروع في نفـس          وبعد اإلطالع على تقارير الخبراء وافق فخامة الرئيس         
مخاطبة االتحاد األوروبي والجهات الممولة للمشروع برغبة السلطة الوطنيـة بإنـشاء      الموقع السابق وتمت    

  .الميناء بنفس الموقع  تمهيدا لتجديد التزاماتها بتمويل هذا المشروع الهام

 وزارة النقل والمواصالت بالتنسيق مع اللجان الفنيـة لالنـسحاب بدراسـة             –وتقوم سلطة الموانئ البحرية     
تخدام مساحات األراضي الحكومية الواقعة في مستوطنة نتساريم كمناطق خدمات ضرورية           أفضل السبل الس  

  .للميناء

وتتمثل الفكرة األولية بتوصيل الميناء بهذه المساحات داخل المستوطنة عبر نفق يمتـد قرابـة الكيلـومتر                  
خصصة السـتعماالت   ويساعد على تنفيذ هذه الفكرة االختالف في المنسوب بين مدخل الميناء واألرض الم            

  . متر١٢الميناء داخل المستوطنة بحوالي 

وفي هذه الحالة سيتم تجاوز األزمة المرورية التي قد تنجم نتيجة االلتقاء المباشر بين مدخل الميناء وطريق                 
  ).الساحلي(ياسر عرفات 

ل الميناء وتقوم بتطوير وأخيراً تقوم اللجان الفنية حالياً بإعداد دراسة الستعماالت األراضي الالزمة لتشغي
  .الستعماالت الميناءعدة سيناريوهات لربط الميناء بشبكة الطرق المجاورة، وبالمناطق المخصصة 

  .مرفق مجموعة من المخططات التي يجري العمل على تطويرها بالتنسيق مع اللجان الفنية 
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 ٨   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

  
   مخطط عام يوضح تقاطع مدخل الميناء مع الطريق الساحلي
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 ٩   ميناء غزة البحري  ميناء غزة البحري   :  : األولاألولالمشروع المشروع 

   الصيادینميناء
تعمل وزارة النقل والمواصالت جاهدة على اعطاء األهمية الكبرى للمشاريع االستراتيجية  

  .التي ستساهم في تطوير النمو االقتصادي واالجتماعي للمواطن الفلسطيني
يعتبر ميناء الصيادين من أحد المشاريع االستراتيجية في فلسطين والذي سيساهم في رفـع               

 .ريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني وخصوصاً قطاع الصيادينالدخل االقتصادي لش

 بخصوص إعادة بناء وتأهيل مينـاء الـصيادين         ١٩٩٧لقد تم انجاز عدة دراسات منذ عام         
 .وذلك من قبل عدة جهات محلية ودولية

 بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بعملية اعادة اعمار ميناء الصيادين مـن            ١٩٩٧في بداية    
ري ومقاول محلي وقد كانت عملية بناء كاسر األمواج وقد تمت من عمليـات              خالل استشا 

 .الردم الناتج عن عملية هدم البيوت القديمة

لقد تم استعمال بعض الكتل الخرسانية لحماية انجراف الردم المستخدم فـي عمليـة البنـاء                
ية وفنية وهذا   وخصوصاً بأن المشكلة الكبرى أنه لم يتم بناء كاسر األمواج على أسس هندس            
 .أدى الى استعمال الميناء بصفة مبدئية لمراكب الصيد المحلية وبطريقة عشوائية

ان عملية اعادة اعمار ميناء الصيادين يمكن التعامل معها عن طريق االستشاريين والخبراء              
 المحليين في اعداد الدراسات الالزمة للمشروع وكذلك عملية البناء فإنه باستطاعة المقاولين           

 .المحليين القيام بهذا العمل وهذا ال يتطلب تأخير البدأ في أعمال المشروع

 : شهراً وتتمثل في االتي١٨ان عملية اعادة االعمار قد تتطلب  

 عملية اعادة البناء تحتـاج الـى        - شهور   ٦عمل الدراسات المطلوبة والمناقصات في فترة        -
  . شهرا١٢ً

 مليون دوالر لعملية بنـاء البنيـة        ٥,٥ار تبلغ حوالي    ان المبلغ التقديري لعملية اعادة االعم      -
 مليون دوالر لعملية بنـاء      ٣,٥التحتية، كذلك مليون دوالر لعملية تعميق منطقة المرسى و          

البنية السطحية المتمثلة في المعدات الالزمة لتشغيل الميناء وعملية تدريب الكوادر البشرية            
 .وكذلك عملية الصيانة الالزمة

ادة بناء ميناء الصيادين فإن الميناء باستطاعته استقبال السفن في حال اع 
  .التجارية الصغيرة وآذلك سفن المسافرين متوسطة الحجم

لقد نجحت السلطة الوطنية في تشكيل سلطة الموانئ البحرية وذلك بمرسوم رئاسي يحمـل               
 الفلسطيني  والتي عملت جاهدة على ترسيخ وجود هذا المعلم القومي للشعب         ) ١/٢٠٠٠(رقم  

علي عبد الحميد شعت تقـوم بإعـداد        .ومنذ ذلك الوقت فإن سلطة الموانئ البحرية برآسة د        
الدراسات الالزمة إلعادة االعمار وتنظيم ميناء الصيادين علماً بأن هذه الدراسـات تـشمل              

 .الدراسات الفنية، الهندسية، االدارية، البيئية واالقتصادية
  

  

  : بناء ميناء الصيادینالنتائج العائدة من اعادة
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 .زيادة اعداد الصيادين والذي سيؤدي الى خلق فرص عمل .١

  .زيادة الدخل القومي من الثروة السمكية .٢
 .خلق فرص عمل للخبراء والمقاولين المحليين العاملين في عملية اعادة البناء .٣

 .تشجيع الحركة السياحية داخل فلسطين عبر البحر .٤

 .ئي الناتج عن انجراف الرمالحماية الشواطئ من التأثير البي .٥

  
  :الوضع الحالي للمشروع

 .ال يوجد ادارة فعالة للميناء بسبب تداخل الصالحيات .١

 .عدم وجود مبنى وطاقم اداري لتشغيل الميناء تحت ادارة سلطة الموانئ البحرية .٢

 .إن اقامة كاسر األمواج لم يتم عن طريق تصاميم ومعايير هندسية .٣

 . راف الرمالتآكل الشواطئ نتيجة انج .٤

 .ان عملية حركة المراكب داخل الميناء ال يتم بطريقة منظمة وخصوصاً في عملية .٥

 ابحار المراكب -

 .رسو المراكب -

  .سحب المراكب -
 حركة المراكب -

 صيانة المراكب -

 .ال يوجد أية ورش لصيانة المشروع حسب األصول .٦
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