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 أثر انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري 
 رائـــد محمد حلــــسأ. 

 باحث ومختص في الشأن االقتصادي
 غزة-مركز التخطيط الفلسطيني 

 ملخص الدراسة:

رئيسي للتجارة الدولية، تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منظمة التجارة العالمية التي باتت المنظم ال
في هذه المنظمة، وتتجلى  عضًواورغبة دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة، أن تصبح 

: تقييم مساعي دولة فلسطين لالنضمام إلى أهميتها في طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأهمها
سلبية وااليجابية المتوقعة النضمام فلسطين لمنظمة منظمة التجارة العالمية ودراسة اآلثار االقتصادية ال

 التجارة العالمية وانعكاس هذه اآلثار على القطاع التجاري.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من اإليجابيات النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وفي 
يتعرض لها االقتصاد الفلسطيني بسبب  نفس الوقت نجد أن هناك العديد من السلبيات والمخاطر التي قد

هذا االنضمام، وبناًء على ذلك، أوصت الدراسة صَناع القرار الفلسطيني مواصلة الجهود الحثيثة 
للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية خاصة وأن النتائج اإليجابية لالنضمام تفوق 

أو في المستقبل غير البعيد، إضافة إلى أن هناك العديد من النتائج السلبية سواء في عملية االنضمام 
 اآلثار السلبية من الممكن تداركها والتعايش معها مع مرور الوقت.

 منظمة التجارة العالمية، القطاع التجاري، التجارة الخارجية، الميزان التجاري  الكلمات المفتاحية:
Abstract  

The study is important to the importance of the World Trade Organization, 

which has become the main organizer of international trade, and the desire of the 

State of Palestine, as an observer state of the United Nations, to be a member of 

this Organization, their importance is reflected in the nature of the objectives 

they seek to achieve, the most important of which are: assessment of the 

endeavours of the State of Palestine having obtained the status of an observer 

State of the United nations to join the World Trade Organization and to examine 

the expected negative and positive economic effects of Palestine's accession to 

the World Trade Organization, these effects are reflected in the commercial 

sector.  

The study found that there are many advantages to Palestine's accession to the 

World Trade Organization, and at the same time we find that there are many 

disadvantages and risks that the Palestinian economy may be exposed to because 

of this accession. Accordingly, the study recommended that Palestinian decision 
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makers continue their vigorous efforts to obtain full membership in the WTO, 

particularly the positive results of accession outweigh the negative results both 

in the accession process and in the not-too-distant future, as well as many the 

negative effects can be remedied and coexist over time. 

 :مقدمة

يعتبر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة تسعى إليها جميع الدول من أجل االندماج في 
النظام التجاري العالمي، خاصة في ظل العولمة والتطور السريعين في وسائل االتصال والمعلومات، 

ضح المعالم، وفي بيئة تجارية األمر الذي يتطلب أن تضع الدول سياستها التجارية والتنموية في إطار وا
مستقرة، ومن خالل أهداف واضحة ومحددة، ويفرض على الدول التي تسعى إلى االنضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية مجموعة من االلتزامات المتعلقة بإتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق الدولة التي ترغب في 

من اإلجراءات واالصالحات التشريعية وفي البنية مجموعة  أيًضااالنضمام للمنظمة، وهو ما يتطلب 
االقتصادية والمؤسساتية للدولة، مثل تعديل منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة، لكي تتواءم مع 
متطلبات التجارة العالمية، من خالل إدخال إصالحات كبيرة لهيكلة اإلنتاج في القطاعات المختلفة، كي 

 لمنافسة في السوق العالمية.تصبح قادرة على ا

وفلسطين كغيرها من الدول النامية التي ترى أنه البد من التعاطي اإليجابي مع التحوالت االقتصادية 
خاصة وأنه ال يمكن تحقيق التنمية خارج المنظومة االقتصادية العالمية القائمة، لذلك أبدت السلطة 

، كأحد األهداف 1997ظمة التجارة العالمية منذ العام الوطنية الفلسطينية اهتمامها باالنضمام إلى من
االستراتيجية التي سعت إلى تحقيقها، وعلى الرغم من عدم وضعه على سلم األولويات لبعض الحكومات 
الفلسطينية في فترات معينة، إال أنه يبقى أحد الملفات السيادية التي تتماشى مع سياسة السلطة الوطنية 

 إلى المنظمات الدولية بمختلف اهتماماتها واختصاصاتها. الفلسطينية لالنضمام

مع حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة، بدأت مساعي فلسطين  انسجاًماو 
 أكبر من االهتمام، وقد تقدمت فعاًل بطلب لذلك. حيًزالالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية تأخذ 

بشروط وأحكام منظمة التجارة العالمية من جهة،  مباشًرا ارتباًطاساعي يرتبط إال أن احتمال نجاح تلك الم
ومدى نجاح السياسة التجارية الفلسطينية في ظل برتوكول باريس االقتصادي الذي فرض اتحادًا جمركيًا 

 مع إسرائيل من جهة أخرى.

ى منظمة التجارة العالمية لذا من الضروري دراسة أثار انضمام فلسطين بصفتها عضو دولة )مراقب( إل 
وبخاصة على القطاع التجاري الفلسطيني في ظل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة ودراسة أبعاد 

 هذه الخطوة من حيث المكاسب والمخاسر المتوقعة. 
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 :مشكلة الدراسة

زالة في ظل سياسات منظمة التجارة العالمية التي تلزم األعضاء بتحرير التجارة الخارجية و  فتح األسواق وا 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وكذلك الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول 
المتقدمة على الدول النامية، مثل السياسات الحمائية ودعم الصادرات وسياسة اإلغراق، فإن االنضمام 

يجابية عديدة للدول األعضاء، إال أنه يمثل في لمنظمة التجارة العالمية رغم ما يحقق من فوائد وآثار إ
جانب آخر تحديًا كبيرًا لبعض الدول النامية، وبخاصة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة وال 
تمتلك السيادة الكاملة على أراضيها ومواردها، باإلضافة إلى إحكام سيطرة وهيمنة االحتالل اإلسرائيلي 

 ني بشكل عام وعلى التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص.على االقتصاد الفلسطي

 على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: بناءً و 

 ما أثر انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري؟

 لما يلي: وفًقاوينبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية 

لسطين لمنظمة التجارة العالمية في ظل الظروف االقتصادية والسياسية ما جدوى انضمام ف -
 السائدة؟

 ماهي متطلبات انضمام فلسطين )كدولة مراقب( في األمم المتحدة لمنظمة التجارة العالمية؟ -

 أهمية وأهداف الدراسة:

ي للتجارة الدولية، تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منظمة التجارة العالمية التي باتت المنظم الرئيس
في هذه المنظمة، وتتجلى  عضًواورغبة دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة، أن تصبح 

 أهميتها في طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأهمها:

تقييم مساعي دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة لالنضمام إلى منظمة التجارة  -
 مية.العال

التعرف على اآلثار االقتصادية السلبية وااليجابية المتوقعة النضمام فلسطين لمنظمة التجارة  -
 العالمية.

التعرف على قدرات دولة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة في  -
 مواجهة آثار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

 لسطين لمنظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري.التعرف على انعكاس انضمام ف -
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 حدود الدراسة:

تركز الحدود الموضوعية للدراسة على اآلثار االقتصادية المتوقعة النضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة 
شروط العالمية، ثم الحدود المكانية التي تركز على التجارة الخارجية الفلسطينية واآلثار المتوقعة في ظل 

واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كذلك الحدود الزمانية التي تنحصر بين تاريخ اهتمام فلسطين 
 . 2118، وحتى عام 1995باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في العام 

 منهجية الدراسة:

والمراجع المختلفة التي تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باالستناد على األدبيات السابقة 
 كتبت حول موضوع الدراسة.

 هيكل الدراسة:

ل إطارًا نظريًا لنشأة وأهداف ومبادئ وشروط العضوية  تنقسم الد راسة إلى أربع محاور، يتناول المحور األو 
ستعرض لمنظمة التجارة العالمية، بينما المحور الثاني يتناول بالت حليل واقع القطاع التجاري الفلسطيني، وي

المحور الثالث تقييم مساعي دولة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة 
لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكذلك تحليل واستعراض تأثير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة 

بعض الت وصيات  العالمية على القطاع التجاري، والمحور الرابع يختص باستعراض النتائج وتقديم
هة للمعني ين  .اإلجرائي ة الموج 

 الدراسات السابقة:

(، بعنوان: مساعي انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية: تقييم 2115دراسة الخالدي ) -
 التجربة واستخالص الدروس.

الدروس من  هدفت الدراسة إلى تقييم التجربة الفلسطينية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستخالص
المحاوالت الفلسطينية السابقة دون الخوض بتفصيل ما يجب أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها 

 في المرحلة القادمة من أجل استئناف العمل في هذا الملف.

وتوصلت الدراسة إلى أن برتوكول باريس االقتصادي قيد حركة االقتصاد الفلسطيني وأضفى عليه واجبات 
 قيد بنظام االتحاد الجمركي دون التمتع بأهم فوائده.الت
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وقد أوصت الدراسة بضرورة توجيه الجهود المستقبلية في ملف االنضمام وا عادة تصميمها وأهمها بناء 
القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية قبل التحرير التجاري، وضرورة تصويب الموقف الفلسطيني تجاه منظمة 

 ف المرجوة من االنضمام.التجارة العالمية واألهدا

(، بعنوان: اآلثار االقتصادية المستقبلية النضمام فلسطين لمنظمة 2112دراسة أبوجمعة ) -
 التجارة العالمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على األثر االقتصادي النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية من خالل 
جارة بين الدول األعضاء والميزات والحوافز التي تمنحها عرض دور منظمة التجارة العالمية في تحرير الت

 للدول األعضاء وخاصة الدول النامية، وما تنسحب على فلسطين كدولة نامية.

وتوصلت الدراسة إلى أن االقتصاد الفلسطيني يملك العديد من المزايا والفرص تؤهله لدخول منظمة 
الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية كمراقب  التجارة العالمية، وأنه يمكن للسلطة الفلسطينية

 أسوة بمجموعة حصلت على العضوية في المنظمة وهي ليست بدول كاملة السيادة مثل هونكونج.

وأوصت الدراسة بتفعيل االتفاقيات التجارية مع دول العالم واالستفادة من الفرص المتاحة في االتفاقيات 
جان متخصصة لدراسة متطلبات الدخول لمنظمة التجارة العالمية واالستعداد ، كذلك تشكيل لحاليًّاالموقعة 

 للمفاوضات.

(، بعنوان: اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارة 2116دراسة ذو النون والبيلي ) -
 العالمية على تجارته الخارجية.

عالمية، وتحديد اآلثار المتوقعة على هدفت الدراسة إلى دراسة موضوع انضمام السودان لمنظمة التجارة ال
صادراته ووارداته وقطاعه الصناعي، وتحديد الموقف من جدوى االنضمام للمنظمة، وكذلك تحديد 

 اإلجراءات والتوصيات الالزمة لتذليل العقبات التي تواجه انضمام السودان للمنظمة.

ة التي تفرضها منظمة التجارة العالمية وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها، القيود الفنية التجاري
ومنظمة التقييس الدولية على األعضاء والتشدد في تطبيقها، سيؤثر سلبًا على حجم الصادرات وعلى 

 الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وقد أوصت الدراسة بترقية الصناعات التي تتمتع فيها السودان بمزايا تنافسية، ووضع برنامج متطور 
 حات االقتصادية تساعد االقتصاد الوطني على مواكبة ومواجهة ظروف االنضمام للمنظمة.لإلصال
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(، بعنوان: اآلثار المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية 2115دراسة العانز ) -
 للتجارة على القطاع الزراعي.

ت المتاحة أمامه من أجل تطويره هدفت الدراسة إلى معرفة واقع القطاع الزراعي في الجزائر واإلمكانيا
 وحمايته، وكذلك معرفة األسباب التي جعلت الجزائر تتأخر في االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة ملحة النضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي يمكن أن 
 ل النامية.تستفيد من االمتيازات التي تمنحها المنظمة للدو 

وقد أوصت الدراسة بالعمل على القيام بدراسات قياسية وقياس حدة اآلثار السلبية واإليجابية والمرتقبة 
 الناجمة على االنضمام لمنظمة التجارة العالمية وعلى جميع قطاعات االقتصاد الوطني.

 :التعقيب على الدراسات السابقة 

النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية قبل حصول فلسطين تناولت الدراسات المحلية اآلثار المتوقعة 
على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة، وكذلك دراسة تأثير االنضمام على االقتصاد الفلسطيني بشكٍل 
عام، بينما الدراسة الحالية تتناول دراسة اآلثار االقتصادية النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بعد 

سطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة وكذلك دراسة تأثير االنضمام على القطاع حصول فل
 التجاري الفلسطيني.

وقد تم استعراض بعض الدراسات العربية ذات العالقة بموضوع الدراسة لالستفادة من تجارب الدول 
ج والظروف المحيطة إلى حد النامية وبخاصة الدول العربية التي يتشابه اقتصادها من ناحية هيكل اإلنتا

ما مع االقتصاد الفلسطيني لتساعد الباحث في الحكم على جدوى انضمام فلسطين لمنظمة التجارة 
 العالمية.

 المحور األول: منظمة التجارة العالمية

  :تعريف منظمة التجارة العالمية -أواًل 

ة ذات صفة قانونية مستقلة، وبذلك فهي بأنها منظم تعرف منظمة التجارة العالمية من الناحية القانونية:
تمثل اإلطار التنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة االتفاقيات التي أسفرت عنها اتفاقية األروجواي، أما 
من الناحية االقتصادية تعرف منظمة التجارة العالمية: بأنها منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية 
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خدمات واألشخاص بين الدول، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية من خالل انتقال السلع وال
 .(1)وسياسية وثقافية وبيئية وحماية الملكية الفكرية 

 :نشأة منظمة التجارة العالمية -ثانًيا

ولدت منظمة التجارة العالمية نتيجة سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة نصف قرن، حيث بدأت هذه 
التوقيع على االتفاقية  1947وبعد مشاورات ومفاوضات تم في العام  1946المفاوضات في العام 

، لتكون اتفاقية مؤقتة لحين التوصل إلى تأسيس مؤسسة مختصة (2) العامة للتعريفات والتجارة "الجات"
بالتجارة العالمية، فبعد الخروج من غمار الحرب العالمية الثانية دأبت الدول االقتصادية الكبرى مثل 

ريكا في البحث عن حلول للمشاكل االقتصادية التي خلفتها الحرب، وبالفعل قامت أمريكا في العام أم
بعقد مؤتمر مالي ونقدي لبحث هذه المشاكل، تمخض عنه إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين،  1944

المية، لكن في الوقت ذاته فشل المؤتمر في إيجاد إطار يحكم العالقات االقتصادية والتجارية الع
المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي كان قد انبثق عن عصبة األمم المتحدة كلف بمتابعة المشاكل 
نشاء منظمة التجارة الدولية، وبموازاة  الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، وواصل مساعيه في بلورة وا 

ت جمركية تمخض عنها هذه الجهود سعت أمريكا عبر جملة من المفاوضات للحصول على تخفيضا
 .اتفاقية )الجات(

توالت الجوالت التفاوضية بجهود دولية حثيثة من أجل الخروج بقانون دولي ناظم لالقتصاد العالمي، بذلت 
خاللها الدول األعضاء في الجات جهودها من أجل الحصول على تخفيضات جمركية، وفيما يلي أهم 

 :(3) رة العالميةالجوالت التي أثمرت عن إنشاء منظمة التجا

 (.1949-1947جولة جـنيف )  -1
 (.1951-1949جولة انيسي الفرنسية ) -2
 (.1951-1951جولة توركـراي البريطانـية ) -3
 (.1956جولة جنيف السويسرية )  -4
 (.1962-1961جولة دبلون في جنيف ) -5
 (، وقد تم خالل هذه الجولة الحديث ألول مرة1976-1964جولة كيندي التي تمت في سويسرا ) -6

 .(1) اإلغراقحول سياسة 
                                                           

(، اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2117. خليفة، محمد ناجي )1 
 .4مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر، ص

 .212للنشر والتوزيع، عمان، ص (، المعاصر في قوانين التجارة الدولية، الرواق2112. فياض، محمود )2 
(، مساعي فلسطين لمنظمة التجارة العالمية: تقييم التجربة واستخالص الدروس، معهد أبحاث السياسات 2115. الخالدي، رجا )3 

 .5-4ماس، رام هللا، ص –الفلسطيني 
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 .1979-1973جولة طوكيو اليابانية من )  -7
(، حيث تناولت هذه الجولة تحرير تجارة الخدمات والملكية 1994-1986جولة األروغواي ) -8

 .الفكرية، وتمخض عنها ميالد منظمة التجارة العالمية

وقعت اتفاقيات منظمة التجارة ، 1994نيسان/إبريل  15ومع نهاية الجوالت التفاوضية الثمانية، بتاريخ 
العالمية في مدينة مراكش المغربية، وبذلك أعلن ميالد المنظمة العالمية التي بدأت مهامها في األول من 

  .(2) لها، حيث تتخذ المنظمة مدينة جنيف السويسرية مقرًا 1995كانون الثاني/يناير عام 

قيق أهداف منظمة التجارة العالمية ُعقدت عدة وفي إطار مواصلة الجهود لبحث المسائل التجارية وتح
 مؤتمرات دولية، وهي على النحو التالي:

وبمشاركة أكثر  1996ديسمبر  13-9حيث عقد المؤتمر فيما بين : 1776مؤتمر سنغافورة  -1
دولة درست مسائل عديدة متعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات تكنولوجيا  121من 

والمنتجات الصيدالنية، والمنافسة، وجوانب البيئة، والدول الفقيرة، وكانت أهم النتائج المعلومات 
التي توصل إليها هذا المؤتمر، تقييم تنفيذ التزامات المنظمة، ومتابعة التطورات التجارية العالمية، 

  .(3) وماتومواجهة التحديات االقتصادية العالمية، وتوسيع المبادالت فيما يخص تكنولوجيا المعل
، وقد خرج بنتائج، 1998مايو  21-18عقد هذ المؤتمر فيما بين : 1771مؤتمر جنيف   -2

يجاد مناخ استثماري مالئم، وتحقيق أهداف المنظمة،  أهمها: مواصلة عملية تحرير التجارة وا 
د والتأكيد على أهمية التجارة االلكترونية وحاجة الدول النامية لها في تحقيق التنمية والعائ

  .(4) والمالياالقتصادي 
ديسمبر  3 –نوفمبر  31فيما بين  األمريكيةجرى في الواليات المتحدة : 1777مؤتمر سياتل  -3

، وقد ركز المؤتمر على دراسة المناقصات الحكومية، والتجارة االلكترونية، والمعاملة 1999
 .5 المؤتمرات السابقةالتفضيلية للدول النامية، إضافة إلى تعزيز النقاط السابق ذكرها في 

، والذي واصل دعمه 2111نوفمبر  13 – 9عقد في قطر فيما بين : 2111مؤتمر الدوحة  -4
لتطبيق اتفاقيات جولة االرغواي وبمشاركة المنظمات الحكومية، وقد شهد هذا المؤتمر خالفات 

                                                                                                                                                                                     

سواق المحلية، مما ينطوي على إغراق . اإلغراق يشير إلى عملية تحديد أسعار بيع السلع المصدرة بأقل من مستوياتها في األ1 
 األسواق المستوردة بهذه السلع وبأسعار ال يمكن تنافسها.

 .3(، ملف منظمة التجارة العالمية، رام هللا، ص2111. وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية )2 
ية للتجارة، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، (، آثار انضمام الجزائر إلى منظمة العالم2115. قويدر، عياش وعبد هللا، إبراهيمي )3 

 .59، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص2العدد 
 .59. نفس المرجع السابق، ص4 
 .163(، العولمة واقتصاد السوق الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص2113. الموسوي، ضياء مجيد )5 
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تصدير واعتراضات من قبل الدول النامية التي طالبت برفع الدعم عن المزروعات المعدة لل
والمنتجة في الدول الصناعية وفتح أسواقها لزراعات الدول النامية، وبالرغم من الخالفات 
واالعتراضات إال أن المؤتمر خرج ببيان حول اتفاقيات تخص السلع والخدمات وحقوق الملكية 

 .(1)الفكرية، وتحديد مدة الحماية وسياسة االغراق وغيرها من المواضيع 
دولة عضو في المنظمة،  149وبمشاركة  2115عقد في ديسمبر : 2115مؤتمر هونج كونج  -5

 :(2)وقدر ركزت نتائج المؤتمر على النقاط التالية 
 .2113إلغاء سياسات الدعم للصادرات الزراعية في حدود عام  -
االبقاء على بعض المساعدات للصادرات الزراعية، مع وضع القيود في هذا المجال  -

 وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. األمريكيةالمتحدة  وبخاصة من قبل الواليات
على المواد المحلية للدول النامية ابتداءًا من عام  % 97إزالة الرسوم الجمركية بنسبة  -

2118. 
 رفع الدعم على اإلنتاج الزراعي لبعض الدول. -

 :أعضاء منظمة التجارة العالمية -ثالًثا

دولة بصفة مراقب، والعديد من المنظمات  27ة عضوة، ودول 157تضم منظمة التجارة العالمية حالًيا 
الدولية التي تعمل أيًضا بصفة مراقب، ويتمثل الهدف األساسي للمنظمة في تقليص العوائق التي تعترض 

  .(3) الدولطريق التجارة الحرة بين 

 :أهداف منظمة التجارة العالمية -رابًعا
 :(4) ف التاليةتسعى منظمة التجارة العالمية لتحقيق األهدا

 .توفير مناخ دولي مالئم للمنافسة التجارية العالمية من خالل تحريرها وتنظيم آلياتها -1
خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة االقتصادية في تخصيص  -2

ة الموارد بهدف إيجاد نظام تجاري عالمي متعدد األطراف يعتمد على قوى السوق من خالل إزال
  .العوائق التي تواجه تدفقات حركة التجارة عبر الدول

  .زيادة معدالت النمو للدخل الحقيقي وذلك بتعظيم الدخل العالمي ورفع مستويات المعيشة -3

                                                           

 .164جع سبق ذكره، (، مر 2113.  الموسوي، ضياء مجيد )1 
(، أثر تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي: دراسة نماذج لبعض الدول المتقدمة 2113. قواوي، سمية )2 

 .48والنامية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
 .http://www.wtoarab.orgموقع االلكتروني: . منظمة التجارة العالمية، قسم األعضاء والمراقبين، ال3 
(، 85(، العدد )14(، منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية، مجلة تجارة الباحة، السنة )2111. فقيه، أسامة جعفر )4 

 .3، صالمملكة العربية السعودية
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الزيادة في اإلنتاج والتجارة العالمية واالستخدام األمثل والتوظيف الكامل للموارد العالمية في إطار  -4
  .التنمية المستدامة

  .البيئة العالمية المالئمة للتنمية المستدامة والزيادة في حجم التجارة واالستثمار توفير -5
إشراك الدول النامية ودمجها في النظام االقتصادي العالمي الجديد من خالل مشاركتها في  -6

  .التجارة الدولية
  .ايالتفاقيات األورجو  وفًقازيادة التبادل التجاري الدولي وتنظيمه على أسس وقواعد  -7
  تسوية المنازعات التجارية في إطار هيئة تحت إشراف المنظمة. -8
 :مبادئ منظمة التجارة العالمية -خامًسا

لبلوغ األهداف السابقة فإن المنظمة تقوم على إرساء وترسيخ مجموعة من المبادئ األساسية، ومن أهم 
 هذه المبادئ ما يلي: 

 :مبدأ الدولة األولى بالرعاية -1
األولى من االتفاقية العامة للمنظمة، ويعرف بأن كل فائدة أو حصانه أو امتياز يمنحه  جاء في المادة

أحد األطراف المتعاقدة لمنتج ما يجب أن يمنحها وبدون قيد أو شرط للمنتجات المماثلة لها اآلتية من 
من اتفاقية  2كل األطراف األعضاء في المنظمة، ويشمل هذا المبدأ كذلك التجارة في الخدمات )المادة 

 (.1) التجارة في الخدمات( والحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة

 مبدأ المعاملة الوطنية: -2
 من الجات، ويقصد به أنه ال يحق ألي دولة متعاقدة اللجوء للقيود غير  3نصت عليه المادة 

ى أنه البد على الجمركية كالضرائب والرسوم أو اإلجراءات الفنية بغرض حماية منتجاتها الوطنية. بمعن
كل دولة متعاقدة أن تطبق على المنتجات المستوردة من الدول األخرى المتعاقدة نفس المعاملة السارية 
على المنتجات الوطنية بالنسبة للرسوم والتنظيمات، كما يمنع هذا المبدأ كل شكل من أشكال الدعم للمنتج 

 .(2) المحلي
  :مبدأ الشفافية -3

التفاقية مراكش، وقد تم إقرار مبدأ الشفافية في كل االتفاقيات  3لملحق رقم ورد في الفقرة )ب( من ا
التي تم إبرامها، حيث تعتبر الشفافية مهمة في تطبيق االتفاقيات ألنها تسمح باحترام مبدأ عدم التمييز، 

                                                           

: من أروجواي لسياتل وحتى الدوحة، الدار الجامعية، (، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية2113. عبد الحميد، عبد المطلب )1 
 االسكندرية.

(، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون، الشؤون 2117. مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2 
 .14لرياض، صاالقتصادية والتنموية، قطاع الشؤون االقتصادية، إدارة منظمة التجارة العالمية، ا
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والخارجية ويتم ضمان احترام هذا المبدأ عن طريق إعالن القوانين الوطنية المتعلقة بالتجارة الداخلية 
بالغها للمنظمة قبل أن تصبح سارية 10)الفقرة   .(1) المفعولمن الجات( وا 

  :مبدأ النفاذ الحر إلى األسواق -4
يهدف النظام التجاري متعدد األطراف إلى التجسيد الفعلي لمبدأ حرية الدخول إلى األسواق الوطنية، 

المالئم الذي يؤمن حرية تدفق السلع  بإتاحة الفرص المتكافئة للمؤسسات، وتوفير المناخ التنافسي
والخدمات إلى مختلف األسواق والمناطق التجارية، وذلك بهدف االرتقاء بدرجات الكفاءة، وتحقيق 

 .(2) والدخلالتوزيع األمثل للثروات 
يعترف النظام التجاري متعدد األطراف بوجود حاالت تتطلب فرض  :مبدأ الحماية التجارية -5

ية الدول األعضاء من الممارسات التجارية التي تؤثر سلبًا على األسواق الحماية، وهذا لحما
  .الوطنية نتيجة تجاوز قواعد التجارة واإلخالل بمناخ المنافسة التجارية الدولية

  :مكافحة اإلغراق -6
من اتفاقية الجات المتعلقة باإلجراءات المضادة لإلغراق،  6تم إدخال إضافات هامة على المادة 

رض ضبط معنى اإلغراق ووضع قواعد لحساب هامش اإلغراق )أي فرق السعر( وتحديد وذلك بغ
قيمة الرسم المضاد لإلغراق وتحديد مفهوم الصناعة المحلية التي تتضرر من اإلغراق وتحديد 

في السعر وأقل من  %2استثنى هذا االتفاق اإلغراق بأقل من  ،معايير لوقوع الضرر من اإلغراق
 . (3) المحليينردات حيث اعتبر اإلغراق في هذه الحدود غير مضر بالمنتجين في حجم الوا 3%
 :متطلبات منظمة التجارة العالمية وشروط العضوية -سادًسا

ال يتم االنضمام لمنظمة التجارة العالمية بمجرد تقديم الطلب من قبل الدولة المعنية، فهناك سلسلة من 
في منظمة التجارة العالمية،  عضًواوااللتزام بها لكي تصبح الدولة اإلجراءات والمعايير الواجب مراعاتها 

وتتفاوت هذه اإلجراءات بين إصالحات في منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي التجارة الخارجية وما 
يرتبط بها، وما بين إصالحات جوهرية في هيكلية االقتصاد الكلي، وفي بنية القطاعات اإلنتاجية، وذلك 

 مدى تطور االقتصاد وهيكل اإلنتاج في الدولة التي تريد االنضمام.حسب 

 :شروط العضوية  -1
  :(4) أهمهايجب أن تتعهد الدول المتقدمة لطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية ببعض االلتزامات،  

                                                           
1 . WTO (2002), The Legal Texts, The Results of Uruguay Round of Multilateral Trade Negations, p288. 

(، اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية على تجارته الخارجية، 2116. ذو النون، عز الدين والبيلي، خالد )2 
 .84(، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، ص1(، العدد )17ة، المجلد )مجلة العلوم االقتصادي

 .84(، مرجع سبق ذكره، ص2116. ذو النون، عز الدين والبيلي، خالد )3 
4 . Van den Brosche, Peter and Zeouc, Werner (2013), The law and Policy of World Trade Organization, 

Cambridge university Press. 



 
 

81 
 

ولة تشترط منظمة التجارة العالمية على الد تقديم تخفيضات للتعرفات الجمركية على الواردات: -أ
الراغبة في االنضمام بأن تقدم الئحة بالتخفيضات الجمركية التي ستقدمها على الواردات، على 
أن يتم التفاوض بشأنها مع الدول األعضاء في المنظمة للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه 

 التخفيضات.
منظمة التجارة على الدولة التي تنوي االنضمام إلى  االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية: -ب

العالمية االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية كافة، ويستثنى من ذلك اتفاقية المناقصات 
 الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية، حيث أنهما من االتفاقيات االختيارية.

إقامة او تطوير البنية المؤسسية والقانونية والتشريعية الالزمة والمنسجمة مع قواعد  -ت
تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة التي تنوي االنضمام إلى المنظمة، دراسة المنظمة: 

مدى توافق التشريعات واألنظمة والمؤسسات والممارسات التجارية القائمة فيها، مع قواعد منظمة 
جراء جملة من اإلصال التجارة العالمية واتفاقياتها، وحدود حات على التغيرات المقبولة فيها، وا 

 القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية.
يجب على الدولة التي تريد االلتزام بمجموعة من المعايير الصحية والبيئية وحقوق اإلنسان:  -ث

االنضمام لمنظمة التجارة العالمية االلتزام بقواعد الصحة العامة والصحة النباتية، وشؤون البيئة، 
صة بمنظمة التجارة العالمية، كما يجب عليها أن تراعي قواعد والمقاييس والمعايير الخا

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان وعدم تشغيل األطفال دون السن القانونية، إلخ.
 :قبول العضوية في منظمة التجارة العالمية -1

مام يتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية باإلجماع لقبول عضوية الدولة التي ترغب باالنض
إلى المنظمة، أي أن القرارات يجب أن تحظى بموافقة جميع األعضاء، وعلى الرغم من أن اتفاقية 
مراكش تسمح باتخاذ القرارات بأغلبية األصوات، إال أن هذا األمر ما زال نادر الحدوث على أرض 

العالمية على مدار انضمام إيران إلى منظمة التجارة  األمريكيةالواقع، فلقد أعاقت الواليات المتحدة 
لذلك يقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية تتمثل في كيفية اقناع ، (1)( 1996-2115تسع سنوات )

ودعم العضوية الكاملة، أو على األقل عدم إقدامها على معارضة خطوة  األمريكيةالواليات المتحدة 
 االنضمام كعضو مراقب.

 :يةمراحل قبول العضوية لمنظمة التجارة العالم -2
تبدأ الحكومات عادة بالحصول على صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية كخطوة أولى على 
طريق الحصول على عضوية كاملة، ويشترط أن تدخل هذه الحكومات في مفاوضات العضوية 
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الكاملة في غضون خمس سنوات من حصولها على صفة المراقب، ويمكن أن تمتد هذه المفاوضات 
يلة جًدا، ألنه يترتب على األعضاء المرشحين الحصول على موافقة من جميع األعضاء، إلى فترة طو 

والذين بدورهم قد يستخدموا هذا الشرط النتزاع تنازالت تجارية مهمة من المرشحين قبل منحهم 
ية الموافقة، وتكتسب هذه االمتيازات قيمة خاصة لدى الدول الكبرى أو القوية اقتصادًيا، ولهذا فإن عمل

عاًما، بينما الدول  21عاًما، كذلك األمر استغرق انضمام روسيا  15انضمام الصين استغرقت 
 .(1) سنوات 3الصغيرة فإنها تنضم عادة إلى المنظمة بشكل أسرع قد يصل 

وحول متطلبات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية في الحالة الفلسطينية ومدى توفر شروط 
لتشريعات االقتصادية في فلسطين، والتي تشمل بشكل رئيسي قانون سلطة ، فإن منظومة االعضوية

، قانون المدن الصناعية 1998( لسنة 1، قانون تشجيع االستثمار رقم )1997( لسنة 2النقد رقم )
، 1999( لسنة 1، قانون المصادر الطبيعية رقم )1998( لسنة 11والمناطق الحرة الصناعية رقم )

يمكن أن تشكل إطارًا قاباًل للبناء عليه من أجل دعم طلب  2111( لسنة 3)وقانون التحكيم رقم 
أن البنك الدولي ساهم في صياغة بعض هذه القوانين  خصوًصافلسطين لالنضمام للمنظمة الدولية، 

، بهدف 2112ولغاية العام  1998عن طريق مشروع التطوير القانوني، والذي استمر منذ العام 
نية على تحديث التشريعات التي كانت قائمة وخلق التجانس فيما بينها، إضافة مساعدة السلطة الوط

 .(2)إلى مساعدة السلطة الوطنية على إنشاء اإلطار القانوني المالئم 

ويضاف إلى ذلك، الكثير من قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية مطبقة في فلسطين، بحكم الواقع 
صادي، وبالتالي فإن فلسطين تدفع ثمن العضوية وعبء االلتزامات الذي فرضه برتوكول باريس االقت

، وبالتالي يمكن لفلسطين التقدم بطلب (3) المفروضة على األعضاء دون االنتفاع من مزايا العضوية
العضوية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية باعتبار فلسطين منطقة جمركية منفصلة، 

حديدًا القواعد التي تطبق في األراضي الفلسطينية بحكم عالقتها مع دول واالستفادة من هذا األمر وت
أعضاء في المنظمة مثل إسرائيل واألردن ولكنها ال تستفيد من التسهيالت التجارية الممنوحة التي 

 .(4) تستطيع من خاللها حماية األسواق الفلسطينية

                                                           

 .6. نفس المرجع السابق، ص1 
الموقع  2115نوفمبر  61(، نحو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، صحيفة الحياة الجديدة، 2115. عمرو، إيهاب )2 

  .http://www.alhaya.ps االلكتروني:

، العدد الثاني عشر، مركز التخطيط استراتيجية(، االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية، سلسلة قراءات 2113. العجلة، مازن )3 
 .121، صالفلسطيني، غزة
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ام إلى منظمة التجارة العالمية من أن فلسطين تعد مؤهلة لالنضم وفي هذا السياق يرى الباحث
الناحيتين الفنية والقانونية، باستثناء عدم االستقالل التجاري الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي 
والذي يمكن تجاوزه بالتقدم بطلب العضوية على أساس أن فلسطين منطقة تجارية منفصلة عن 

ولة فلسطين للتقدم بطلب العضوية إلى منظمة إسرائيل، وعليه ال بد بذل الجهود الستكمال مساعي د
بعد حصول  خصوًصاالتجارة العالمية كعضو مراقب، أسوة بغيرها من الدول التي تتمتع بتلك الصفة، 

 فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة.

 المحور الثاني: واقع القطاع التجاري الفلسطيني
تصادية الرئيسي التي تسهم في توليد فرص عمل جديدة وفي يعتبر القطاع التجاري من القطاعات االق

في حالة االقتصاديات الصغيرة المنفتحة، لما يوفره من  خصوًصاعملية النمو والتنمية االقتصادية، و 
مكاسب جراء االختالف في تكلفة ووفرة عناصر االنتاج من جانب، وتنويع خيارات وبدائل االستثمار 

 ك المحلي من جانب آخر.وتحقيق متطلبات االستهال

ويمثل القطاع التجاري الفلسطيني، كما العديد من الدول، الحلقة التي تربط االقتصاد الفلسطيني مع العالم 
القناة التي يمكن أن تنفذ من خاللها المخاطر والصدمات  أيًضاالخارجي، لكنه في نفس الوقت يمثل 

تدفقات التجارية والمالية )الحركة التجارية، وتحويالت الخارجية إلى هذا االقتصاد، وتحديدا من خالل ال
 العاملين، واالستثمار المباشر وغير المباشر(.

غير أن قدرة االقتصاد الفلسطيني في التأثير على القطاع التجاري الخارجي يعتبر أمرًا في غاية 
كة والنفاذ ، وعدم القدرة الصعوبة، نتيجة القيود المفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على حرية الحر 

على التحكم بالمعابر والحدود، والسياسات الممنهجة  التي زادت من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد 
اإلسرائيلي، وعدم وجود سياسة تجارية واضحة المعالم، ما تجعل من االقتصاد الفلسطيني منطقة جذب 

لتجاري الخارجي الحلقة األضعف ومصدر المخاطر ومالذ آمن لمثل هذه التدفقات، بل جعلت القطاع ا
والصدمات الخارجية، وحد ت من قدرة هذا االقتصاد في التعامل معها وامتصاص آثارها، وكانت السبب 

 .(1)الرئيس وراء العجز المزمن في الميزان التجاري الفلسطيني

والقيود المفروضة على قطاع  حيث يعاني الميزان التجاري الفلسطيني من خلل هيكلي ناجم عن المعيقات
التجارة، والتي تسبب في بقاء الميزان التجاري على مر السنوات في المنطقة السالبة )عجز تجاري(، كما 

 (.1هو موضح في الجدول رقم )
 

                                                           

 .37، صفلسطين –، دائرة األبحاث والسياسة النقدية، رام هللا 2116(، التقرير السنوي 2117سلطة النقد الفلسطينية ). 1 



 
 

85 
 

 (1جدول رقم )
 (1775-2116الميزان التجاري الفلسطيني للفترة )

جز التجاري من الناتج نسبة الع الميزان التجاري الواردات الصادرات السنة

 المحلي اإلجمالي %

1995 522.3 2306.2 -1783.9 -54.0 

1996 501-6 2261-6 -1760.0 -52.6 

1997 606.4 2531-9 -1925.5 -50.2 

1998 710.4 2761-1 -2050.7 -46.8 

1999 750.9 3350.8 -2599.9 -54.8 

2000 879.2 3028.3 -2149.1 -49.5 

2001 589.6 2678.7 -2089.1 -53.1 

2002 480.9 2328.4 -1847.5 -53.6 

2003 540.6 2671-2 -2130.6 -54.3 

2004 596.8 3137.4 -2540.6 -58.6 

2005 704.4 3496.4 -2792.0 -58.2 

2006 683.4 3371 -2687.6 -58.3 

2007 811-5 3304.8 -2493.3 -50.7 

2008 951-4 3496.4 -2545.0 -48.8 

2009 1015.1 3807.7 -2792.6 -49.3 

2010 1031-6 3554.6 -2523.0 -41-2 

2011 1298.3 3828.8 -2530.5 -36.7 

2012 1290.4 4375.3 -3084.9 -42.1 

2013 1333.4 4059.2 -2725.8 -36.4 

2014 1461-1 4226.1 -2765.0 -37.0 

2015 1499.8 4626.5 -3126.7 -40.5 

2016 5113.1 4710.0 -3127.2 -38.2 

 ، رام هللا، فلسطين.1995-2016(، إحصاءات الحسابات القومية 2017المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -
 .2114سنة األساس  -
 األرقام بالمليون دوالر. -

مليون دوالر  1783.9-فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري من السلع والخدمات في فلسطين نحو 
وبنسبة  2116مليون دوالر عام  3127.2-لناتج المحلي اإلجمالي ووصلت إلى من ا % 54-وبنسبة 

-38.2 %. 

(، نحو 1995-2116وفي المتوسط فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري في فلسطين خالل الفترة )
من الناتج المحلي اإلجمالي، ويعزى زيادة قيمة العجز في  % 48.4-مليون دوالر وبنسبة  2457.7-
لميزان التجاري في فلسطين خالل سنوات الدراسة إلى الممارسات والقيود اإلسرائيلية على الصادرات ا
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السلعية والخدمية الفلسطينية، وا غالق المعابر، ومنع العمال من العمل في إسرائيل، والحواجز بين المدن، 
 .(1) الفلسطينيةوالحصار المفروض على قطاع غزة، وانعدام النشاطات السياحية في األراضي 

وبشكٍل عام يشير ضخامة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني )السلع والخدمات( إلى أن بروتوكول 
باريس وما أعقبه من اتفاقيات تجارية وبرتوكوالت ومعامالت مع العديد من الدول، وخاصة االتفاقيات 

لى السوق العالمي أو العربي، والحد من التجارية مع الدول العربية، لم تنجح في زيادة حجم الصادرات إ
تركيزها مع شريك قسري مهيمن ومسيطر بشكل غير تنافسي بحكم الواقع األمني والجغرافي وتحكمه 

حيث استحوذت إسرائيل على معظم الصادرات ، (2) بحركة دخول وخروج السلع والبضائع الفلسطينية
 (.  2ظر الجدول رقم )( ان2116-1995والواردات الفلسطينية طوال الفترة )

للنظام الجمركي  مراًرافقد حدد بروتوكول باريس االقتصادي النظام الجمركي الفلسطيني، والذي شكل است
اإلسرائيلي الذي كان سائدًا قبل نشأة السلطة الفلسطينية، مع استثناءات محدودة، فالهامش الوحيد الذي 

مكانية فرض رسوم جمركية مغايرة للنظام الجمركي أتاحه البروتوكول للسلطة الفلسطينية يتمثل في إ
اإلسرائيلي، وهو ما تضمنته القوائم السلعية التي يمكن مبادلتها مع مصر واألردن وغيرهما في إطار ما 

األنواع والكميات التي يمكن استيرادها ضمن  أيًضا(، وكذلك حدد البروتوكول Bو A2و A1عرف بقوائم )
رات اللجنة المشتركة اإلسرائيلية الفلسطينية، وتعتبر تلك القوائم وطريقة العمل بها لتقدي وفًقاهذه القوائم، 

من الهوامش المحدودة جدًا في مجال منح الجانب الفلسطيني الحرية في إزالة القيود التجارية التي تعترض 
    .(3) تنمية وتطوير التبادل التجاري بين السوق الفلسطيني واألسواق المجاورة وبخاصة مصر

 (2جدول رقم )

 (2116 – 1775اتجاهات التجارة الخارجية الفلسطينية )
 الواردات الصادرات السنة

 من باقي دول العالم من إسرائيل إلى باقي دول العالم إلى إسرائيل

1995 364.03 158.27 1463.97 842.23 

1996 319.25 182.35 1743.2 518.4 

1997 359.9 246.5 1852.4 679.5 

1998 381-51 328.89 1833.12 927.98 

1999 360.46 390.44 1853.65 1497.15 

2000 369.68 509.52 1739.54 1288.76 

2001 274.98 314.62 1353.58 1325.12 

                                                           

-األزهر(، فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2113. حلس، رائد )1 
 .45، صغزة

 .41(، مرجع سبق ذكره، ص2117. سلطة النقد الفلسطينية )2 
(، السياسات التجارية الفلسطينية: البدائل والخيارات المتاحة، معهد أبحاث السياسات 2112. الجعفري، محمود وآخرون )3 
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2002 218.33 262.57 1119.13 1209.27 

2003 255.98 284.62 1309.64 1361-56 

2004 281-15 315.65 1747.85 1389.55 

2005 290.56 413.84 1872.88 1623.52 

2006 326.57 356.83 2002.15 1368.85 

2007 455.23 356.27 2442.85 861-95 

2008 499.42 451-98 2794.83 701-57 

2009 453.49 561-61 2651-13 1156.57 

2010 488.4 543.2 2873.34 681-26 

2011 617.78 680.52 2938.48 890.32 

2012 639.18 651-22 3350.8 1024.5 

2013 786.36 547.04 3694.82 364.38 

2014 791-54 669.56 3958.26 267.84 

2015 803.62 696.18 3044.62 1581-88 

2016 1337.5 245.3 3249.9 1460.1 

 2116الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات )المصدر:  -
 فلسطين، أعداد مختلفة. –(، رام هللا 1995-

 المبالغ بالمليون دوالر. -

وهكذا بقي تحكم الجانب  الفلسطيني محدود جدًا من خالل الهوامش المتاحة في البرتوكول، مما جعل 
اتجاهات التجارة الخارجية محدودة، ألن أي انحراف عن الهوامش المتاحة، بفرض رسوم جمركية 

لك المحددة في البروتوكول يؤدي في النهاية إلى تركيز التجارة الخارجية مع أعلى أو أقل من ت
 % 84.5، وهذا ما تم بالفعل، حيث شكلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل فقط حوالي  (1) إسرائيل
، في حين شكلت 2116من باقي دول العالم خالل العام  %3.5من الدول العربية و %12مقابل 

إلى باقي دول  25.8إلى الدول العربية  و %5.2مقابل   % 69طينية إلى إسرائيل الصادرات الفلس
 . (2) العالم في نفس العام

جراءاتها والقيود التي  :لما سبق يرى الباحث وفًقا أن إسرائيل استطاعت من خالل سياساتها وا 
رتها وهيمنتها فرضتها أن تحول دون نمو وتطور القطاع التجاري الفلسطيني من خالل إحكام سيط

على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص، األمر الذي 
ساعدها في االستحواذ على جزء من اإليرادات الجمركية والضريبية الفلسطينية، لذلك فالجانب 

م العجز الفلسطيني مطالب بضرورة البحث عن بدائل أخرى تركز بشكل أساسي على تقليل حج
التجاري مع إسرائيل بشكل خاص، ومع باقي دول العالم بشكل عام، منها انضمام فلسطين إلى 
منظمة التجارة العالمية من منطلق أنها فرصة كبيرة للتخلص من تحكم إسرائيل باالقتصاد 
الفلسطيني، خاصة سيطرتها على حركة التجارة بين فلسطين والعالم الخارجي، كما تعتبر فرصة 

                                                           

 .18جع سبق ذكره، ص(، مر 2112. الجعفري، محمود وآخرون )1 
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فلسطين للدخول في النظام التجاري العالمي أسوة بباقي الدول العربية والنامية، وتحسين القدرة ل
اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني، نتيجة النخفاض القيود الجمركية على استيراد عناصر اإلنتاج 

 المختلفة.

ز الصناعات فإن من شأن فتح األسواق المحلية للسلع األجنبية أن يحف :وباإلضافة إلى ذلك
الفلسطينية على توسيع قاعدتها اإلنتاجية، واالنحياز إلى منتجات ذات قدرة تنافسية في األسواق 
المحلية والخارجية، كما يعتبر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فرصة لالقتصاد الفلسطيني من 

جارة العالمية والدول الكبرى أجل االستفادة من المساعدات الفنية والمالية التي تمنحها منظمة الت
 لبعض الدول النامية التي ترغب باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

 لمحور الثالثا

 انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية

 :مساعي فلسطين من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية -أواًل 

رة التوجه لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كأحد األهداف االستراتيجية التي تسعى ظهرت فك
إليها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها، وذلك أسوة بالدول العربية األخرى، لتعزيز مكانة 
فلسطين على المستوى الدولي، وما يمكن أن تلعبه العضوية في هذه المنظمة، من دور في بناء 
اقتصاد مستقل عن االقتصاد اإلسرائيلي، خاصة أنه كان من المفترض أن تنتهي المرحلة االنتقالية 

 .1999للسلطة الوطنية الفلسطينية بإعالن دولة فلسطينية في أيار من العام 

ويأتي هذا الوجه في إطار الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة القادرة على 
حياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل االعتماد على الدول المانحة، وكسب المزيد من اعتراف ال

المجتمع الدولي، إضافة إلى تنامي االحتياجات الفلسطينية من السلع والخدمات ومتطلبات التنمية 
 .(1) من األسواق الدولية

صدارات منظمة األمم المتحدة للتجارة وينسجم هذا التوجه مع التوصية األساسية، التي تكررت في إ
والتنمية "األونكتاد"  في هذا الخصوص مفادها، أنه ال ينبغي لفلسطين أن تتخلى عن أية معاملة 
خاصة وتفاضلية تمنح ألقل البلدان نمًوا، والتي من شأنها أن تدعم نمو القطاعات ذات األولوية 

ني أن يقترح أية تخفيضات هائلة، إذا كان مثل هذا حاضًرا ومستقباًل، كما ال ينبغي للجانب الفلسطي
التحرير يضر أو يكبح النمو في القطاعات ذات األولوية، وهذا المنطلق ينطبق أيًضا على النظام 

                                                           

 .18(، فلسطين ومنظمة التجارة العالمية، دائرة األبحاث والسياسات النقدية، رام هللا، ص2111. سلطة النقد الفلسطينية )1 
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التجاري )التجارة الحرة، اتحاد جمركي ( الذي يتعين على فلسطين اعتماده في عالقاتها مع الدول 
 .(1) األخرى 

طة انطالق مفيدة وأن يوفر السياق لعملية رسم السياسات العامة والمفاوضات وهذا يمكن أن يشكل نق
التجارية، حيث يتوقف الكثير على مدى قدرة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب على 
االستفادة من الفرص السانحة حالًيا التي تنطوي عليها مبادئ منظمة التجارة العالمية وقواعدها، كما 

ص تشمل بعض إعانات التصدير المحددة، واإلعانات التي ال يمكن رفع الدعاوي أن هذه الفر 
 بصددها، وبعض الزيادات في التعرفة الجمركية.

، فإن الكثير من قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية مطبقة في فلسطين، بحكم سابًقاوكما أشرنا 
سرائيل( هي دولة مؤسسة وعضو في الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي، حيث أن )إ

منظمة التجارة العالمية، وقد فرضت نظامها التجاري على فلسطين بموجب هذا البرتوكول، وبالتالي 
فإن االقتصاد الفلسطيني يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات المفروضة على األعضاء 

ين من الشكوى ضد الممارسات التجارية دون االنتفاع من مزايا العضوية، باإلضافة إلى حرمان فلسط
اإلسرائيلية غير المنصفة، بسبب عدم عضويتها في المنظمة، وبذلك ال يحق لها اللجوء إلى آليات 

 . (2)حل المنازعات التي تنص عليها االتفاقيات 

وى وعلى الرغم من ذلك، لم تبدأ المساعي الحقيقية من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية س
، حين تقدمت فلسطين بطلب االنضمام كعضو غير مراقب، وذلك إلى حين تهيئة 2119في العام 

االقتصاد الفلسطيني، والبيئة السياسية والتشريعية من أجل العضوية الكاملة، وقد قوبل الطلب 
 بالرفض من الجانب اإلسرائيلي تحت مسميات فنية حسب اتفاق باريس، كما تجدد الطلب الفلسطيني

 .  (3)، لكنه قوبل بالرفض مرة أخرى من الجانب اإلسرائيلي 2111عام 

، وافق مجلس الوزراء على تشكيل فريق فني ووطني من أجل تهيئة البيئة القانونية 2111وفي العام 
والمؤسساتية، ووضع االستراتيجيات لخلق بيئة تجارية مستقرة وشفافة، ومأسسة الحوار الوطني حول 

مام إلى منظمة التجارة العالمية، وتقييم التأثيرات اإليجابية والسلبية على التجارة أولويات االنض
  . (4) الخارجية الفلسطينية بشكل خاص وعلى االقتصاد الفلسطيني الكلي بشكل عام

                                                           

 .119(، مرجع سبق ذكره، ص2113. العجلة، مازن )1 
 .121(، مرجع سبق ذكره، ص3211. العجلة، مازن )2 
 .51، القدس، ص2115(، التقرير االقتصادي السنوي 2116. بكدار، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )3 
، بكدار-واإلعمار(، االقتصاد الفلسطيني حصار عوامل اإلنتاج، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية 2117. اشتيه، محمد )4 
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عمل الفريقان الفني والوطني على مدار أكثر من عام على تطوير خطة الطريق النضمام فلسطين 
العالمية، اشتملت الخطة على بناء قدرات وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة  إلى منظمة التجارة

االقتصاد، وتزويدها بالمعلومات والدراسات الالزمة من أجل تهيئة البيئة القانونية واالقتصادية 
المناسبة، كما تخللها بناء المهارات والقدرات في مجال التجارة الخارجية للجهات والمؤسسات ذات 
العالقة، وا عداد دراسات اقتصادية للقطاعات اإلنتاجية المختلفة، في مجاالت الصناعة، والزراعة، 
والخدمات من أجل تهيئتها لتكون قادرة على مواكبة المنافسة الدولية الناتجة عن فتح األسواق  

 الفلسطينية أمام السلع األجنبية.

د واالجتماعات وورش العمل، تخللها استضافة وقد استغرقت اللقاءات أكثر من عام من العمل الجا
خبراء في مجال التجارة الخارجية ولهم باع طويل في تحضير ملفات دول أخرى، خاصة النامية 

 2112منها، لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما قام الفريق الوطني في منتصف العام 
ة لتقديم طلب العضوية، ولم يتم تقديم الطلب إلى بتجهيز واعتماد الوثائق الفنية والقانونية الالزم

منظمة التجارة العالمية بسبب تأكيدات حصل عليها الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي أنها 
 .(1) سترفض طلب االنضمام في حال تم تقديمه

وخالل الثالث سنوات التي تلت تجهيز ملف االنضمام، لم يحظ  موضوع انضمام فلسطين إلى 
منظمة التجارة العالمية، بالزخم الكافي من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة، غير أن الحكومة 
أعادت تفعيل ملف االنضمام وا عطاؤه اولوية خاصة على أجندات وزارة االقتصاد والحكومة وخاصة 
ي بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة، وتم اإليعاز إلى الفريق الوطن

، من أجل البحث مجددًا في آليات العمل وما هو مطلوب من 2115والفني لالجتماع في نهاية عام 
 أجل الحصول على عضو مراقب في المنظمة. 

عمليًا لقد يخلق طلب فلسطين للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بعد حصولها على 
)فلسطين( أنها دولة فلسطين، وهذا أمر من صفة دولة مراقب واقًعا جديًدا، حيث سيفهم من كلمة 
، خاصة وأن منظمة التجارة العالمية ليست ."شأنه تصعيد المعارضة اإلسرائيلية تجاه ذلك الطلب

تابعة لألمم المتحدة ولها نظامها الخاص بها، حيث تتخذ القرارات باإلجماع، بمعنى أنه على الصعيد 
أنه عرقلة إحراز تقدم في الطلب بعد تقديمه نظرا العملي لكل دولة عضو حق النقض وهذا من ش

، وكما أن الحصول على عضوية كاملة  (2) أيًضا األمريكيةللمعارضة اإلسرائيلية وبالتالي المعارضة 
 5في منظمة التجارة العالمية يستغرق فترة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة، قد تمتد إلى 

                                                           

 .51(، مرجع سبق ذكره، ص2116. بكدار، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )1 
، رام هللا، 261(، اآلثار المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 2115. عمر، إكرام )2
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عاًما، كما حصل مع الصين وروسيا على  21أو  15ل إلى سنوات في حدها األدنى وقد تص
 التوالي، بسبب معارضة دولة واحدة وهي الواليات المتحدة ألسباب أيديولوجية.

 :تأثير انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري  -ثانًيا

ي السياق األوسع للسياسات التجارية يأتي التوجه الفلسطيني لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ف
)االنفتاحية( التي اعتمدت في إطار اتفاقيات أوسلو وباريس، والتي عكست في آن واحد مصالح إعادة 
هيكلة االقتصاد الفلسطيني، وتحريره من االقتصاد اإلسرائيلي، والتفاؤل تجاه الفوائد الموعودة والمحتملة 

حرير التجاري العالمي وآلياته المتخصصة، وبالتالي فإن المساعي من االندماج في العولمة بواسطة الت
الفلسطينية للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية،  تحمل العديد من اآلثار االيجابية والسلبية 

 وبخاصة على القطاع التجاري، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 :اآلثار االيجابية  -1
لعالمية ستعزز الحضور الفلسطيني على المسرح الدولي، وبالتالي المشاركة في منظمة التجارة ا -

تعزز المطالبة بإقامة دولة مستقلة، كما أن مفاوضات االنضمام بصفة مراقب يمكن أن توضح 
للمجتمع الدولي األعباء االقتصادية التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية 

(1). 
عضوية منظمة التجارة العالمية على المعلومات   والنشاطات التي  سيوفر حصول فلسطين على -

تتم داخل المنظمة، حيث يمكن فلسطين من التعرف عن قرب على آلية عمل المنظمة، في 
الوقت ذاته تعطي هذه العضوية فلسطين الحق بإبداء الرأي واالستفسارات وتقديم االقتراحات 

 .لمجلس عام المنظمة
صفة العضوية في منظمة التجارة العالمية يساعدها على االستفادة من  حصول فلسطين على  -

المساعدات الفنية التي من شأنها إيجاد نظام تجاري يتماشى مع قواعد المنظمة، ناهيك عن أن 
العضوية أيًضا تساعد فلسطين على بناء القدرات الالزمة والحصول على المعرفة في مجال 

 .التجارة الدولية
انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية إلى تشجيع االستثمار األجنبي داخل  تؤدي عملية -

 فلسطين وبالتالي زيادة اإليرادات العامة في الموازنة العامة الفلسطينية.
يمكن أن تسهم عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تحسين عملية تخصيص الموارد  -

كثر على الصناعات أو القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية في اإلنتاجية، بحيث يمكن التركيز أ
التجارة العالمية، وفي نفس الوقت يمكن أن تتقلص بعض الصناعات المحلية، نتيجة استبدالها 

                                                           

 .7(، مرجع سبق ذكره، ص2112ماس ) – . معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني1 
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زالة القيود  بسلع مستوردة أقل ثمنًا وأفضل جودة نتيجة النخفاض الرسوم الجمركية عليها وا 
 . (1) الجمركية كتراخيص االستيراد

يمكن أن توفر اإلصالحات االقتصادية والتشريعية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على  -
الدول التي تريد االنضمام إليها، وتحرير إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة الخارجية، مناخًا 

بأكثر استثماريًا مناسبًا من شأنه جذب استثمارات أجنبية خاصة في مجال الخدمات التي تساهم 
  .(2) من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية % 71من 

تعتمد الصناعات الفلسطينية في مجملها على عناصر اإلنتاج التي يتم استيرادها من الخارج،  -
لذلك يمكن أن يتيح االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتخفيض التعرفة الجمركية على 

على حجم اإلنتاج المحلي ويؤدي  ايجاًباإلنتاج بأسعار أقل، مما سيؤثر الواردات، تدفق عناصر ا
إلى انخفاض األسعار، ما سيزيد من القدرة على التنافسية للصادرات الفلسطينية في األسواق 

 .(3)العالمية 
يمكن االستفادة من االعفاءات والتخفيضات الجمركية المتبادلة بين الدول األعضاء في منظمة  -

العالمية، ما يتيح للمنتجات الفلسطينية النفاذ لألسواق العالمية خاصة تلك السلع التي  التجارة
تتمتع بميزة تنافسية عالية كاألدوية، والصناعات الجلدية والمنتجات الزراعية واألعشاب الطبية، 
 والحجر والرخام وغيرها، ويمكن أن ينعكس ذلك على حجم اإلنتاج المحلي الذي من المتوقع أن
ينمو نتيجة لزيادة الطلب العالمي على السلع المحلية، شريطة أال ينخفض الطلب المحلي على 

  . (4) هذه السلعة بنسبة أعلى من زيادة الطلب الخارجي
 :األثار السلبية  -2
تكمن اآلثار السلبية التي تعود على فلسطين في حال حصولها على عضوية منظمة التجارة  -

ة المنافسة في األسواق المحلية، األمر الذي سيجعل من الصعب على العالمية في ارتفاع وتير 
الصناعات الضعيفة، أو ذات الجودة المتدنية الصمود في وجه المنافسة، مع إمكانية انهيار 

  . (5) بعض المنشآت الوطنية الصناعية نتيجة المنافسة األجنبية في السوق الدولية
لسطينيون اآلن من الرسوم الجمركية المرتفعة التي يستفيد المزارعون وأصحاب المصانع الف -

(، مما % 112(، وعلى منتجات األلبان )% 33تفرضها )إسرائيل( على المنتجات الزراعية )
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وهذه الرسوم يمكن أن تكون أعلى مما تستطيع ، (1) يشكل حماية لهم من المنافسة العالمية
  . (2) تجارة العالميةفلسطين فرضه بعد انضمامها كعضو مستقل في منظمة ال

بوقف مساهمتها في الموازنة االعتيادية للمنظمة، كرد فعل  األمريكيةأن تقوم الواليات المتحدة  -
لقبول عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية، كذلك أن تقوم )إسرائيل( بوضع قيود على 

ن ذلك إن تم تدريجًيا من نشاط وبرامج منظمة التجارة العالمية التي سوف تنفذ في فلسطين، لك
الممكن تداركه والتعايش معه مع الوقت كما حصل بعد انضمام فلسطين اليونسكو وربما يجبر 

و)إسرائيل( التراجع عن إجراءاتهما  األمريكيةتوالي النجاح في االنضمام الواليات المتحدة 
 .(3) المضادة

فيض البطالة، حيث أن سياسة انضمام فلسطين لمنظمة التجارة له بعد سلبي في موضوع تخ -
اإلغراق تؤدي إلى زيادة حجم البطالة عبر إغالق عدٍد من المصانع الوطنية، كما حدث في 
مدينة الخليل التي أغلق فيها عدد من مصانع األحذية خالل السنوات السابقة، بسبب غزو 

 .الصناعة الوطنية المنتجات الصينية أسواقها وكذلك النسيج، األمر الذي يقف عائقًا أمام نمو
تهدف اتفاقية "الجات" القائمة عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى إزالة الرسوم الجمركية  -

تدريجًيا، وحيث أن الحكومة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الضرائب الجمركية )إيرادات 
باريس، وتشكل هذه الضرائب المقاصة( التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب بروتوكول 

من  %71 - %61مورًد رئيسًيا إليرادات الموازنة العامة، إذ أن متوسط نسبة هذه اإليرادات يبلغ 
من  %55 - %45إجمالي اإليرادات الشهرية للحكومة الفلسطينية، وتغطي نسبة تتراوح بين   

بما فيها النفقات التطويرية، ، أي أنها تغطي نصف الموازنة العامة (4)إجمالي النفقات العامة 
األمر الذي يعد أثرًا سلبيا نتيجة زيادة العبء الضريبي على القطاعات الصناعية أو الخدمية 
المحلية،  يمكن تفاديه عبر اإليرادات التي سوف تحصل عليها فلسطين من زيادة حجم 

 .جاتالصادرات واالستثمارات األجنبية، الناجمة عن فتح األسواق ونفاذ المنت
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 .4ماس، رام هللا، ص –الدولية، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
 .72، رام هللا، ص264(، اآلثار االقتصادية للهبة الجماهيرية الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 2116. حلس، رائد )4 
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 المحور الرابع: النتائج والتوصيات

 :النتائج -أواًل 

بعد استعراض األثار المترتبة على انضمام فلسطين بصفتها )دولة مراقب( في األمم المتحدة إلى منظمة 
التجارة العالمية، نالحظ أن هناك العديد من اإليجابيات النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وفي 

نجد أن هناك العديد من السلبيات والمخاطر التي قد يتعرض لها االقتصاد الفلسطيني بسبب  نفس الوقت
 هذا االنضمام، وعليه يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي:

انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية )بصفتها عضو مراقب( يمكنها من دخول األسواق  -
زيد حجم صادراتها الخارجية من ناحية، وشراء واردات الدول األعضاء في منظمة العالمية، وي

التجارة العالمية بأسعار أقل من ناحية أخرى، مما يزيد من حجم الناتج المحلي اإلجمالي 
 الفلسطيني، وتقَليص العجز المزمن في الميزان التجاري.

ضمني من قبل المجتمع الدولي بتمتع  انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يمثل اعتراف  -
الدول األعضاء في المنظمة بوضع اقتصادي سليم، بما يشجع تدفق االستثمارات األجنبية وتهيئة 

 البيئة المواتية لنقل وتوطين أساليب التقنية الحديثة.
هناك مخاوف من انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يتمثل في حرمان البضائع المصنوعة  -

محلًيا من المنافسة في السوق المحلي واألسواق األجنبية، والذي بدوره يؤدي إلى تقليص حجم 
 الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني وزيادة العجز في الميزان التجاري.

أثرت المعيقات والقيود اإلسرائيلية المفروضة على القطاع التجاري سلبًا، وتسببت في بقاء الميزان  -
 ( في المنطقة السالبة )عجز تجاري(2116-1995ر السنوات محل الدراسة )التجاري على م

تسبب برتوكول باريس االقتصادي بخسارة كبيرة لالقتصاد الفلسطيني ألنه حدد تبادل السلع بين  -
االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي دون تعرفة جمركية، مما حرم االقتصاد الفلسطيني من 

جمركية على الواردات الفلسطينية، حيث بلغت الواردات الفلسطينية من االستفادة من العائدات ال
، وفي حالة التخلص من 2116خالل العام  % 69مليون دوالر بنسبة  3249.9إسرائيل نحو 

قيود برتوكول باريس االقتصادي واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه سيؤدي إلى زيادة 
 طين.العائدات الجمركية لدولة فلس

 :التوصيات -ثانًيا 

على نتائج الدراسة وبهدف االستفادة من الفوائد واآلثار االيجابية النضمام فلسطين لمنظمة  بناءً 
في المرحلة األولى،  خصوًصاالتجارة العالمية، ومواجهة التحديات والمخاطر واآلثار السلبية، و 
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العالمية القائمة، ال بد من العمل على وتسهيل عملية التكيف واالنخراط في المنظومة االقتصادية 
 تحقيق مجموعة من االجراءات، لذا تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات اآلتية:

 توصيات مقدمة للحكومة الفلسطينية: -1

ضرورة تحديد الهدف من االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خالل تحديد سياسة وطنية  -
طينية قبل التوجه لطلب الحصول على عضوية منظمة التجارة واضحة واستراتيجية تجارية فلس

 العالمية.
تطوير مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطيني على أسس مهنية لتكون قادرة على تقديم خدمات  -

 تشجيعية وجالبة لالستثمار.
السعي الجاد إللغاء برتوكول باريس أو تعديل بنوده للتخلص من المعيقات والقيود التي فرضها  -

 لبرتوكول على التجارة الخارجية الفلسطينية.ا

 :توصيات مقدمة لوزارة االقتصاد الوطني -2

ضرورة حشد المزيد من الدعم الدولي لجهود فلسطين في التحضير لمتطلبات االنضمام إلى  -
منظمة التجارة العالمية وتعزيز العالقات الثنائية مع دول العالم ما يسهم في تعزيز الصادرات 

 نية.الفلسطي
ضرورة تبني إستراتيجية التوجه إلى الصادرات، وذلك من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي، مع  -

زالة التشوهات التجارية، بما فيها التعرفة الجمركية على الواردات.  األخذ بمبدأ حرية التجارة وا 
  :توصيات مقدمة للفريقين الوطني والفني المكلف بملف االنضمام -3
النضمام لمنظمة التجارة العالمية من كافة الجوانب، خاصة فيما يتعلق ضرورة دراسة ملف ا -

 بتوفير البيئة القانونية والفنية الالزمة لتطبيق بنود وشروط االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ضرورة تدريب وتطوير مهارات الكادر العامل في الفريقين الوطني والفني وخاصة فيما يتعلق  -

ارة العالمية واالطالع على تجارب الدول العربية األعضاء في منظمة التجارة بشؤون منظمة التج
 العالمية لالستفادة قدر اإلمكان بتجارب اآلخرين.
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 لمراجع:ا

 :الكتب -أواًل 

، المجلس االقتصادي االقتصاد الفلسطيني حصار عوامل اإلنتاج(، 2117اشتيه، محمد ) -1
 لقدس.، ابكدار-واإلعمارالفلسطيني للتنمية 

السياسات التجارية الفلسطينية: البدائل والخيارات (، 2112الجعفري، محمود وآخرون ) -2
 فلسطين. –ماس، رام هللا  –، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني المتاحة

مساعي فلسطين لمنظمة التجارة العالمية: تقييم التجربة واستخالص (، 2115الخالدي، رجا ) -3
 ماس، رام هللا. –بحاث السياسات الفلسطيني ، معهد أالدروس

الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: من أروجواي (، 2113عبد الحميد، عبد المطلب ) -4
 ، الدار الجامعية، االسكندرية.لسياتل وحتى الدوحة

، سلسلة قراءات إستراتيجية، العدد االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية(، 2113العجلة، مازن ) -5
 الثاني عشر، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة.

 ، الرواق للنشر والتوزيع، عمان.المعاصر في قوانين التجارة الدولية(، 2112فياض، محمود ) -6
(، العولمة واقتصاد السوق الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2113الموسوي، ضياء مجيد ) -7

 الجزائر.
  :الدراسات -ثانًيا

اآلثار االقتصادية المستقبلية النضمام فلسطين لمنظمة التجارة ، (2112أبو جمعه، عصام ) -1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.العالمية

، رسالة (، فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني2113حلس، رائد ) -2
 .غزة-األزهرماجستير غير منشورة، جامعة 

، رسالة اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية(، 2117خليفة، محمد ناجي ) -3
 ماجستير غير منشورة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر.

اآلثار المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة (، 2115العانز، عائشة ) -4
معة الشهيد حمه الخضر بالوادي، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جاعلى القطاع الزراعي

 الجزائر.
أثر تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي: (، 2113قواوي، سمية ) -5

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بسكرة، دراسة نماذج لبعض الدول المتقدمة والنامية
 الجزائر.
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، مجلة شؤون فلسطينية، الجماهيرية الفلسطينيةاآلثار االقتصادية للهبة (، 2116حلس، رائد ) -6
 ، رام هللا.264العدد 

اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارة (، 2116ذو النون، عز الدين والبيلي، خالد ) -7
(، جامعة 1(، العدد )17، مجلة العلوم االقتصادية، المجلد )العالمية على تجارته الخارجية

 نولوجيا، الخرطوم.السودان للعلوم والتك
(: أولويات ومتطلبات انضمام 6ورقة خلفية جلسة طاولة مستديرة رقم )(، 2115شنار، حازم ) -8

ماس،  –، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني فلسطين للمنظمات االقتصادية الدولية
 رام هللا.

، مجلة تجارة العالميةاآلثار المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة ال(، 2115عمر، إكرام ) -9
 ، رام هللا.261شؤون فلسطينية، العدد 

، مجلة تجارة منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية(، 2111فقيه، أسامة جعفر ) -11
 (، المملكة العربية السعودية.85(، العدد )14الباحة، السنة )

، ى منظمة العالمية للتجارةآثار انضمام الجزائر إل(، 2115قويدر، عياش وعبد هللا، إبراهيمي ) -11
 ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر.2مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد 

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها (، 2117مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) -12
ادية، إدارة منظمة ، الشؤون االقتصادية والتنموية، قطاع الشؤون االقتصعلى دول مجلس التعاون 
 التجارة العالمية، الرياض.

(: 6طاولة مستديرة )(، 2112ماس ) –معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  -13
 هللا.، رام فلسطين ومنظمة التجارة العالمية

  :التقارير -ثالًثا

السنوي  التقرير االقتصادي(، 2116بكدار، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ) -1
 ، القدس.2115

إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  -2
 .فلسطين، أعداد مختلفة –رام هللا  (،1775- 2116)

، دائرة األبحاث والسياسات فلسطين ومنظمة التجارة العالمية(، 2111سلطة النقد الفلسطينية ) -3
 النقدية، رام هللا.

، دائرة األبحاث والسياسة النقدية، رام 2116التقرير السنوي (، 2117سلطة النقد الفلسطينية ) -4
 فلسطين. –هللا 

 -2111،ملف منظمة التجارة العالميةوزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية،  -5
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 :الصحف والمواقع االلكترونية -رابًعا

، الملحق ني بحذاء من جلد البقرالخليل تحارب التنين الصي(، 2111الشوبكي، وسام فوزي ) -1
 -2111يوليو  17الحياة الجديدة،  وسوق، صحيفةاالقتصادي: حياة 

، صحيفة الحياة نحو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية(، 2115عمرو، إيهاب ) -2
 .http://www.alhaya.ps الموقع االلكتروني : 2115نوفمبر  16الجديدة، 

سم األعضاء والمراقبين، الموقع االلكتروني: منظمة التجارة العالمية، ق -3
http://www.wtoarab.org . 
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