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تأثري انضامم فلسطني إىل منظمة التجارة العاملية 

بعد حصولها عىل صفة دولة مراقب يف األمم املتحدة

رائد محمد حّلس *

تواصل السلطة الفلسطينية جهودها بصفتها عضواً مراقباً في األمم املتحدة 
لالنضم��ام إل��ى منظمة التج��ارة العاملية، وم��ا يترتب على ذلك من مكاس��ب أو 
مخاس��ر، وقد أبدت الس��لطة الفلس��طينية اهتمامها باالنضمام إلى منظمة 
التجارة العاملية منذ العام 1997، إال أن احتمال جناح تلك املس��اعي يرتبط ارتباًطا 
مباشرًا بشروط وأحكام منظمة التجارة العاملية من جهة، ومدى جناح السياسة 
التجاري��ة الفلس��طينية في ظ��ل برتوكول باري��س االقتصادي الذي ف��رض احتادًا 
جمركًيا مع إس��رائيل من جهة أخرى، لذا من الضروري تقييم مس��اعي السلطة 
الفلس��طينية بصفتها دول��ة عضواً )مراقب��اً( للحصول عل��ى عضوية منظمة 
التجارة العاملية في ظل الظروف السياس��ية واالقتصادية السائدة ودراسة أبعاد 

هذه اخلطوة من حيث املكاسب واخملاسر املتوقعة. 

املشكلة
تتمح��ور املش��كلة في أن الكثير م��ن قواعد وقوانني منظمة التج��ارة العاملية 
مطبقة في فلسطني، بحكم الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي، حيث 
أن )إس��رائيل( هي دولة مؤسسة وعضو في منظمة التجارة العاملية، وقد فرضت 
نظامها التجاري على فلس��طني مبوج��ب هذا البرتوكول، وبالتال��ي فإن االقتصاد 
الفلسطيني يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات املفروضة على األعضاء 
دون االنتفاع من مزايا العضوية، باإلضافة إلى حرمان فلس��طني من الشكوى ضد 
املمارسات التجارية اإلسرائيلية غير املنصفة، بسبب عدم عضويتها في املنظمة، 

وبذلك ال يحق لها اللجوء إلى آليات حل املنازعات التي تنص عليها االتفاقيات.

*  باحث ومختص في الشأن االقتصادي، مركز التخطيط الفلسطيني – غزة.
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األهداف
تقدمي ورقة بحثية حول فلسطني ومنظمة التجارة العاملية، وتقييم اآلثار املترتبة 
على حصول فلس��طني على عضوية منظمة التجارة العاملية بعد حصولها على 
صفة دولة مراقب ف��ي األمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

)19/67( في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2012. 

أواًل: منظمة التجارة العاملية
ولدت منظمة التجارة العاملية نتيجة سلس��لة من املفاوضات اس��تمرت قرابة 
نصف قرن، حيث بدأت هذه املفاوضات في العام 1946 وبعد مشاورات ومفاوضات 
مت ف��ي الع��ام 1947 التوقيع على االتفاقية العامة للتعريف��ات والتجارة »اجلات«1، 
لتك��ون اتفاقي��ة مؤقتة حلني التوصل إلى تأس��يس مؤسس��ة مختصة بالتجارة 
العاملي��ة، فبعد اخلروج م��ن غمار احلرب العاملي��ة الثانية دأبت ال��دول االقتصادية 
الكب��رى مثل أميركا ف��ي البحث عن حلول للمش��اكل االقتصادية التي خلفتها 
احل��رب، وبالفع��ل قامت أميركا في الع��ام 1944 بعقد مؤمتر مال��ي ونقدي لبحث 
هذه املشاكل، متخض عنه إنش��اء صندوق النقد والبنك الدوليني، في الوقت ذاته 
فش��ل املؤمتر في إيجاد إطار يحكم العالقات االقتصادية والتجارية العاملية، لكن 
اجملل��س االقتصادي واالجتماعي الذي كان ق��د انبثق عن عصبة األمم املتحدة كلف 
مبتابعة املش��اكل الناجمة عن احلرب العاملية الثانية، وواصل مس��اعيه في بلورة 
وإنشاء منظمة التجارة الدولية، ومبوازاة هذه اجلهود سعت أميركا عبر جملة من 

املفاوضات للحصول على تخفيضات جمركية متخض عنها اتفاقية )اجلات(.
توال��ت اجل��والت التفاوضية بجهود دولي��ة حثيثة من أجل اخل��روج بقانون دولي 
ناظ��م لالقتصاد العاملي، بذل��ت خاللها الدول األعضاء في اجلات جهودها من أجل 
احلصول على تخفيضات جمركية، وفيما يلي أهم اجلوالت التي أثمرت عن إنش��اء 

منظمة التجارة العاملية2:
1.   جولة ج�نيف )1949-1947(.

2.   جولة انيسي الفرنسية )1950-1949(.
3.   جولة تورك�راي البريطان�ية )1951-1950(.

4.   جولة جنيف السويسرية )1956(.
5.   جولة دبلون في جنيف )1962-1960(.

6.   جولة كيندي التي متت في سويس��را )1964-1976(، وقد مت خالل هذه 
اجلولة احلديث ألول مرة حول سياسة اإلغراق3.
7.   جولة طوكيو اليابانية من )1979-1973(.
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8.   جول��ة األروغ��واي )1986-1994(، حيث تناولت ه��ذه اجلولة حترير جتارة 
اخلدمات وامللكية الفكرية، ومتخض عنها ميالد منظمة التجارة العاملية.

ومع نهاية اجلوالت التفاوضية الثمانية، بتاريخ 15 نيس��ان )إبريل( 1994، وقعت 
اتفاقي��ات منظمة التجارة العاملية في مدينة مراكش املغربية، وبذلك أعلن ميالد 
املنظمة العاملية التي ب��دأت مهامها في األول من كانون الثاني )يناير( عام 1995، 

حيث تتخذ املنظمة مدينة جنيف السويسرية مقراً لها4.
وتضم منظمة التجارة العاملية حالًيا 157 دولة عضوة، و27 دولة بصفة مراقب، 
والعدي��د من املنظم��ات الدولية التي تعمل أيًضا بصف��ة مراقب، ويتمثل الهدف 
األساس��ي للمنظمة في تقلي��ص العوائق التي تعترض طري��ق التجارة احلرة بني 

الدول5.
يتم اتخاذ القرارات في منظم��ة التجارة العاملية باإلجماع، أي أن القرارات يجب 
أن حتظ��ى مبوافق��ة جميع األعضاء، وعل��ى الرغم من أن اتفاقية مراكش تس��مح 
باتخ��اذ الق��رارات بأغلبية األص��وات، إال أن هذا األمر ما زال ن��ادر احلدوث على أرض 
الواقع، فلقد أعاقت الواليات املتحدة األميركية انضمام إيران إلى منظمة التجارة 
العاملية على مدار تسع سنوات )1996-2005(6، لذلك يقع على مسؤولية السلطة 
الفلسطينية إقناع الواليات املتحدة األميركية باملوافقة ودعم العضوية الكاملة، 

أو على األقل عدم إقدامها على معارضة خطوة االنضمام كعضو مراقب.
تب��دأ احلكومات عادة باحلصول على صفة املراقب ف��ي منظمة التجارة العاملية 
كخط��وة أولى عل��ى طريق احلصول على عضوية كاملة، ويش��ترط أن تدخل هذه 
احلكومات في مفاوضات العضوية الكاملة في غضون خمس سنوات من حصولها 
على صفة املراقب، وميكن أن متتد هذه املفاوضات إلى فترة طويلة جًدا، ألنه يترتب 
على األعضاء املرشحني احلصول على موافقة من جميع األعضاء، والذين بدورهم 
قد يس��تخدمون هذا الش��رط النت��زاع تن��ازالت جتارية مهمة من املرش��حني قبل 
منحهم املوافقة، وتكتس��ب ه��ذه االمتيازات قيمة خاصة ل��دى الدول الكبرى أو 
القوي��ة اقتصاديًا، وله��ذا فإن عملية انضمام الصني اس��تغرقت 15 عاًما، كذلك 
األمر استغرق انضمام روسيا 20 عاًما، بينما الدول الصغيرة فإنها تنضم عادة إلى 

املنظمة بشكل أسرع قد يصل 3 سنوات7.

ثانًيا: انضمام فلسطني بصفتها دولة )مراقباً( إلى منظمة التجارة العاملية
فلس��طني كغيرها من الدول العربية والدول النامية ال تس��تطيع البقاء بعيدة 
عن املتغيرات االقتصادية الدولية، واالنخراط في النظام العاملي، مبا فيها منظمة 
التجارة العاملية، لذا تواصل فلس��طني بع��د حصولها على صفة دولة مراقب في 
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األمم املتح��دة جهودها احلثيثة لالنضمام إلى منظم��ة التجارة العاملية، واالندماج 
بالنظام التجاري العاملي، واالس��تفادة من املزايا والتفضي��الت التي حتصل عليها 

الدول من حترير التجارة العاملية. 
ويأتي هذا الوجه في إطار اجلهود التي تقوم بها الس��لطة الفلس��طينية لبناء 
مؤسسات الدولة القادرة على احلياة، وحتقيق التنمية املستدامة، وتقليل االعتماد 
عل��ى الدول املانحة، وكس��ب املزيد من اعتراف اجملتمع الدول��ي، إضافة إلى تنامي 
االحتياجات الفلس��طينية من الس��لع واخلدمات ومتطلبات التنمية من األسواق 

الدولية8.
وينسجم هذا التوجه مع التوصية األساسية، التي تكررت في إصدارات منظمة 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد« في هذا اخلصوص مفادها، أنه ال ينبغي 
لفلس��طني أن تتخلى ع��ن أية معاملة خاصة وتفضيلية متن��ح ألقل البلدان منًوا، 
والتي من ش��أنها أن تدعم منو القطاعات ذات األولوية حاضرًا ومس��تقباًل، كما ال 
ينبغي للجانب الفلس��طيني أن يقت��رح أية تخفيضات هائل��ة، إذا كان مثل هذا 
التحرير يضر أو يكبح النمو في القطاعات ذات األولوية، وهذا املنطلق ينطبق أيًضا 
على النظام التجاري )التجارة احلرة، واالحتاد اجلمركي( الذي يتعني على فلس��طني 

اعتماده في عالقاتها مع الدول األخرى9.
وهذا ميكن أن يش��كل نقط��ة انطالق مفيدة وأن يوفر الس��ياق لعملية رس��م 
السياس��ات العامة واملفاوض��ات التجارية، حيث يتوقف الكثي��ر على مدى قدرة 
فلس��طني بع��د حصولها على صف��ة دولة مراق��ب على االس��تفادة من الفرص 
الس��انحة حالًيا التي تنط��وي عليها مبادئ منظمة التج��ارة العاملية وقواعدها، 
كما أن هذه الفرص تش��مل بعض إعانات التصدير احملددة، واإلعانات التي ال ميكن 

رفع الدعاوى بصددها، وبعض الزيادات في التعرفة اجلمركية.
اجلدير بالذكر أن الكثير من قواعد وقوانني منظمة التجارة العاملية مطبقة في 
فلسطني، بحكم الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي، حيث أن )إسرائيل( 
هي دولة مؤسس��ة وعضو ف��ي منظمة التج��ارة العاملية، وق��د فرضت نظامها 
التجاري على فلسطني مبوجب هذا البرتوكول، وبالتالي فإن االقتصاد الفلسطيني 
يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات املفروضة على األعضاء دون االنتفاع 
من مزايا العضوية، باإلضافة إلى حرمان فلس��طني من الش��كوى ضد املمارسات 
التجارية اإلس��رائيلية غير املنصفة، بسبب عدم عضويتها في املنظمة، وبذلك ال 

يحق لها اللجوء إلى آليات حل املنازعات التي تنص عليها االتفاقيات10.
عملًيا لقد خلق طلب فلسطني للحصول على عضوية منظمة التجارة العاملية 
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بع��د حصولها عل��ى صفة دولة مراق��ب واقًعا جديًدا، حيث س��يفهم من كلمة 
)فلس��طني( أنها دولة فلسطني، وهذا أمر من شأنه تصعيد املعارضة اإلسرائيلية 
جتاه ذلك الطلب«.، خاصة وأن منظمة التجارة العاملية ليست تابعة لألمم املتحدة 
ولها نظامها اخلاص بها، حيث تتخ��ذ القرارات باإلجماع، مبعنى أنه على الصعيد 
العملي لكل دولة عضو حق النقض وهذا من شأنه عرقلة إحراز تقدم في الطلب 
بعد تقدمي��ه نظرا للمعارضة اإلس��رائيلية وبالتالي املعارض��ة األميركية أيضا11، 
وكم��ا أس��لفنا أن احلصول على عضوي��ة كاملة ف��ي منظمة التج��ارة العاملية 
يس��تغرق فت��رة طويلة من املفاوض��ات الثنائية واملتعددة، قد متتد إلى 5 س��نوات 
في حدها األدنى وقد تصل إلى 15 أو 20 عاًما، كما حصل مع الصني وروس��يا على 

التوالي، بسبب معارضة دولة واحدة وهي الواليات املتحدة ألسباب أيديولوجية.

ثالثً��ا: وجهات النظر للجهود الفلس��طينية للحصول على عضوية منظمة 
التجارة العاملية

يأتي التوجه الفلس��طيني لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية في السياق 
األوسع للسياسات التجارية )االنفتاحية( التي اعتمدت في إطار اتفاقيات أوسلو 
وباريس، والتي عكس��ت في آن واحد مصالح إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني، 
وحتريره م��ن االقتصاد اإلس��رائيلي، والتفاؤل جت��اه الفوائد املوع��ودة واحملتملة من 
االندم��اج في العومل��ة بواس��طة التحرير التج��اري العاملي وآليات��ه املتخصصة، 
وق��د بقى اجلدل حول اجلهود الفلس��طينية لالنضمام له��ذه املنظومة بني مؤيد 
ومع��ارض، حيث تباينت وجه��ات النظر للجه��ود الفلس��طينية للحصول على 
عضوية منظمة التجارة العاملية، بني املؤيدة واملعارضة لهذه اخلطوة، وقد استندت 
وجهات النظر على العديد من احلجج الداعمة لوجهة نظرهم، وفيما يلي احلجج 
املؤي��دة واملعارض��ة للجه��ود الفلس��طينية للحصول على طل��ب العضوية في 

منظمة التجارة العاملية12:

1.   احلجج املؤيدة:
-   املش��اركة ف��ي منظم��ة التجارة العاملية س��تعزز احلضور الفلس��طيني على 

املسرح الدولي، وبالتالي تعزز املطالب بإقامة دولة مستقلة.
-   إن مفاوضات االنضمام بصفة مراقب ميكن أن توضح للمجتمع الدولي األعباء 

االقتصادية التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية.
-   إن حص��ول فلس��طني عل��ى عضوي��ة منظمة التج��ارة العاملية س��واء كانت 
العضوي��ة كاملة أو بصفة مراقب، سيس��مح لها ببناء قدرات مؤسس��اتها في 
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مجال السياس��ات التجارية، وميكنها من االس��تفادة من املس��اعدة الفنية التي 
تقدمها منظمة التجارة العاملية.

-   إن حصول فلس��طني على العضوية، سيس��مح لها باحلصول على االمتيازات 
التفضيلية التي حتصل عليها البلدان النامية في منظمة التجارة العاملية، عوًضا 
عن معاملتها كما هو احلال كدولة متطورة نظرًا الرتباطها القسري مع )إسرائيل( 

في منظمة التجارة العاملية مبوجب بروتوكول باريس االقتصادي.
-   إن انضمام فلسطني إلى هذه املنظمة سيساعد الفلسطينيني على االستفادة 
من آليات منظمة التجارة العاملية لتسوية املنازعات )وهي آليات ملزمة(، وبالتالي 
ميكن اس��تخدام هذه اآللية لرفع دعاوى ضد )إسرائيل( وضد القيود التي تفرضها 

على الصادرات والواردات الفلسطينية.

2.   احلجج املعارضة
-   يس��تفيد املزارعون وأصحاب املصانع الفلسطينيون اآلن من الرسوم اجلمركية 
املرتفعة التي تفرضها )إس��رائيل( على املنتجات الزراعي��ة )33%(، وعلى منتجات 
األلبان )112%(، مما يشكل حماية لهم من املنافسة العاملية13، وهذه الرسوم ميكن 
أن تكون أعلى مما تس��تطيع فلسطني فرضه بعد انضمامها كعضو مستقل في 

منظمة التجارة العاملية.
-   إن انضمام فلسطني إلى منظمة التجارة العاملية من دون احملافظة على العالقات 
التجارية اخلاصة مع )إس��رائيل( يعني أن تفقد فلس��طني املزايا التفضيلية التي 

متلكها )نظريًا!( اآلن في السوق اإلسرائيلية الغنية.
-   ال يعزز السعي للحصول على صفة عضو مراقب أو عضوية كاملة في منظمة 
التجارة العاملية املطلب الفلس��طيني بإقامة دولة فلس��طينية مستقلة، وذلك 

ألن بعض أعضاء املنظمة ليسوا دواًل أصاًل مثل )هوجن كوجن وماكاو وتايوان(.
-   مبا أن التبادل التجاري بني )إسرائيل( واألراضي الفلسطينية ال ينظر إليه كتجارة 
دولية )مبوجب بروتوكول باريس االقتصادي(، فإن فلس��طني لن يكون باستطاعتها 
اس��تخدام آليات منظمة التجارة العاملية لتسوية املنازعات والدعاوى ضد القيود 

التي تفرضها )إسرائيل( على التجارة.
-   لي��س من الضروري أن تكون فلس��طني عضًوا مراقًب��ا أو دولة كاملة العضوية 
لتس��تفيد من آليات منظمة التجارة العاملية، فهناك أعضاء في منظمة التجارة 
العاملية لهم عالقات مميزة مع فلسطني )مثل مصر واألردن( ميكن أن يرفعوا دعاوى 
ضد )إس��رائيل( كونها تعيق جتارتهم وتنتهك أحكام منظمة التجارة العاملية من 

خالل تقييد الواردات والصادرات من وإلى فلسطني.



130

ثالثًا: تأثير انضمام فلسطني بصفة دولة مراقب إلى منظمة التجارة العاملية
من املتوقع أن يكون النضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية وكافة االتفاقيات 

املرتبطة بها، العديد من اآلثار اإليجابية والسلبية على االقتصاد الفلسطيني.

1.   اآلثار اإليجابية
-   س��يوفر حصول فلسطني على عضوية منظمة التجارة العاملية احلصول على 
املعلومات والنش��اطات التي تتم داخل املنظمة، حيث ميكن فلسطني من التعرف 
عن قرب على آلية عمل املنظمة، في الوقت ذاته تعطي هذه العضوية فلس��طني 

احلق بإبداء الرأي واالستفسارات وتقدمي االقتراحات جمللس عام املنظمة.
-   حصول فلسطني على صفة العضوية في منظمة التجارة العاملية يساعدها 
على االستفادة من املساعدات الفنية التي من شأنها إيجاد نظام جتاري يتماشى 
م��ع قواعد املنظم��ة، ناهيك عن أن العضوية أيًضا تس��اعد فلس��طني على بناء 

القدرات الالزمة واحلصول على املعرفة في مجال التجارة الدولية.
-   إن عملي��ة انضم��ام فلس��طني ملنظمة التجارة العاملية س��تجلب املنافس��ة 
إلى الس��وق احمللي من خالل رفع القدرة التنافس��ية للمنتجات وحتس��ني جودتها 

وتخفيض أسعارها. 
-   تؤدي عملية انضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية إلى تشجيع االستثمار 

األجنبي داخل فلسطني وبالتالي زيادة إيرادات السلطة.
-   يساهم انضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية في زيادة حجم االستثمارات. 
-   إن منظمة التجارة العاملية تقوم على جملة من املبادئ )الشفافية مثال(، األمر 
الذي يخلق نظام جتارة فلسطينياً يتميز بالوضوح والشفافية، مما ينعكس إيجابا 

على حجم االستثمار احمللي واألجنبي14.

2.   اآلثار السلبية
-   تكمن اآلثار السلبية التي تعود على فلسطني في حال حصولها على عضوية 
منظمة التجارة العاملية في ارتفاع وتيرة املنافس��ة في األسواق احمللية، األمر الذي 
س��يجعل من الصعب على الصناعات الضعيف��ة، أو ذات اجلودة املتدنية الصمود 
في وجه املنافس��ة، مع إمكانية انهيار بعض املنشآت الوطنية الصناعية نتيجة 

املنافسة األجنبية في السوق الدولية15.
-   أن تق��وم الواليات املتحدة األميركية بوقف مس��اهمتها في املوازنة االعتيادية 
للمنظمة، كرد فعل لقبول عضوية فلسطني في منظمة التجارة العاملية، كذلك 
أن تقوم )إس��رائيل( بوضع قيود على نشاط وبرامج منظمة التجارة العاملية التي 



131

س��وف تنفذ في فلس��طني، لكن ذلك إن مت تدريجًيا من املمكن تداركه والتعايش 
معه مع الوقت كما حصل بعد انضمام فلسطني إلى اليونسكو ورمبا يجبر توالي 
النجاح ف��ي االنضمام الواليات املتح��دة األميركية و)إس��رائيل( على التراجع عن 

إجراءاتهما املضادة16.
-   انضم��ام فلس��طني ملنظم��ة التج��ارة له بعد س��لبي في موض��وع تخفيض 
البطال��ة، حيث أن سياس��ة اإلغراق تؤدي إلى زيادة حج��م البطالة عبر إغالق عددٍ 
من املصانع الوطنية، كما حدث في مدينة اخلليل التي أغلق فيها عددٌ من مصانع 
األحذية خالل السنوات السابقة، بسبب غزو املنتجات الصينية أسواقها وكذلك 

النسيج، األمر الذي يقف عائقا أمام منو الصناعة الوطنية.
-   ته��دف اتفاقية “اجلات” القائم��ة عليها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، إلى 
إزالة الرس��وم اجلمركية تدريجًيا، وحيث أن احلكومة الفلسطينية تعتمد بشكل 
أساسي على الضرائب اجلمركية )إيرادات املقاصة( التي جتبيها إسرائيل نيابة عن 
الس��لطة مبوجب بروتوكول باريس، وتش��كل هذه الضرائب مورداً رئيسًيا إليرادات 
املوازنة العامة، إذ أن متوس��ط نس��بة هذه اإليرادات يبل��غ 60%-70% من إجمالي 
اإليرادات الش��هرية للحكومة الفلسطينية، وتغطي نسبة تتراوح بني %45-%55 
م��ن إجمال��ي النفقات العام��ة17، أي أنها تغط��ي نصف املوازن��ة العامة مبا فيها 
النفقات التطويرية، األمر الذي يعد أثراً س��لبيا نتيجة زيادة العبء الضريبي على 
القطاع��ات الصناعية أو اخلدمي��ة احمللية، ميكن تفاديه عبر اإليرادات التي س��وف 
حتصل عليها فلسطني من زيادة حجم الصادرات واالستثمارات األجنبية، الناجمة 

عن فتح األسواق ونفاذ املنتجات.

خامتة 
بعد اس��تعراض اآلثار املترتبة على انضمام فلس��طني بعد حصولها على صفة 
دولة مراقب إلى منظمة التجارة العاملية، ميكن تلخيصها في ثالثة تأثيرات، منها 

اثنان إيجابيان والثالث سلبي، أما األثران اإليجابيان فهما:
-   متك��ني دولة فلس��طني )بصفتها عضواً مراقباً( من دخول األس��واق العاملية، 
مب��ا يعود عليها من زيادة حجم صادراتها اخلارجية من ناحية، وش��راء واردات الدول 
األعض��اء في منظمة التجارة العاملية بأس��عار أقل من ناحية أخ��رى، مما يزيد من 
حج��م الن��اجت احمللي اإلجمالي الفلس��طيني، وتقَلي��ص العجز املزم��ن في امليزان 

التجاري.
-   االعت��راف الضمني من قبل اجملتمع الدولي بتمتع الدول األعضاء في املنظمة 
بوضع اقتصادي س��ليم، مبا يش��جع تدفق االس��تثمارات األجنبية وتهيئة البيئة 
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املواتية لنقل وتوطني أساليب التقنية احلديثة.
أما األثر السلبي فهو يتمثل في حرمان البضائع املصنوعة محلًيا من املنافسة 
في الس��وق احمللي واألس��واق األجنبية، والذي بدوره يؤدي إلى تقليص حجم الناجت 

احمللي اإلجمالي الفلسطيني وزيادة العجز في امليزان التجاري.
بناًء على ذلك، يجب على صنَّاع القرار االقتصادي الفلس��طيني مواصلة اجلهود 
احلثيثة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العاملية خاصة وأن 
النتائج اإليجابية لالنضمام تفوق النتائج الس��لبية س��واء في عملية االنضمام 
أو في املس��تقبل غير البعيد، إضافة إلى أن هناك العديد من اآلثار الس��لبية من 

املمكن تداركها والتعايش معها مع مرور الوقت.
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