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لألونكتاد ومجلس الشاحنين  ،أمانة األونكتاد هذا التقرير باالعتماد على تقرير الخبير القانوني أعدت*    
الدكتور نزار أيوب ضمن مشروع "تطوير القدرات لتيسير التجارة الفلسطينية". والذي ينفذه برنامج  ،الفلسطيني

، بالشراكة مع مجلس الشاحنين األونكتاد -  مساعدة الشعب الفلسطيني في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
  الفلسطيني، وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
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  تنفيذي موجز

يف  ندونيسـياإ يف بـايل يف انعقـد والـذي العامليـة التجـارة ملنظمـة التاسـع الـوزاري املؤمتر يف التجارة تيسري اتفاقية إقرار إىل التوصل مت
ســنوات مــن املفاوضــات يف جنيــف. ومــن املتوقــع ان تــدخل  ةحــوايل عشــر ، وذلــك عقــب ٢٠١٣ )ديســمرب( كــانون األول

ويتوقــع أن ، ٢٠١٥يف منتصــف عــام نفــاذ حيــز الالتجــارة العامليــة  منظمــةهــذه االتفاقيــة امللزمــة لكافــة الــدول األعضــاء يف 
لــــيص التخيف ن ين واملصـــدرياملســـتوردعلـــى التـــوفري املتوقــــع يف الوقـــت والتكلفـــة ، بســـبب جتاريـــة ضـــخمةتـــؤدي إىل منـــافع 

سـتفيد مــن هــذه االتفاقيــة أيضــا ت. ومــن املفــرتض أن املتصــلة اإلجـراءات التجاريــة والعبــور (الرتانزيــت) وغريهــا مــن ،اجلمركـي
بالســيادة أو الــيت ال تتمتــع عــرب الــدول اــاورة هلــا، فضــًال عــن الــدول واألقــاليم غــري الســاحلية الشــحنات مــن وإىل البلــدان 

  .أجنيبالعسكري الواقعة حتت االحتالل 

مـــن املعـــروف أن منظمـــة التجـــارة العامليـــة ال تشـــرتط أن يكـــون األعضـــاء دوًال ذات ســـيادة، بـــل يكفـــي أن يتمتـــع العضـــو و 
وقـد مت  باالستقاللية يف تقرير سياسته وعالقاته يف التجارة اخلارجية ويف اختاذ القرارات الـيت تقـع ضـمن اختصـاص املنظمـة.

) WTO, 1994: 12 Paragraph 1(أعضـاء يف املنظمـة كوتـايوان وماكـاو   ،نـغهونج كو كل من على هذا األساس قبول  
احملتلـة ـذه الشـروط حاليـاً نظـراً للقيـود الـيت  األرض الفلسـطينيةنظراً ألا تستويف هذه الشروط. وال تفي دولة فلسـطني أو 

ضـمن نطـاق إال يتـيح للسـلطة الفلسـطينية إدارة التجـارة اخلارجيـة ال الـذي و  ).٢٠١٥(خالدي،  بروتوكول باريسفرضها ي
لــني بعــض احمللّ ولكــن  .الفلســطينينياخلارجيــة علــى االقتصــاد والتجــارة علــى هيمنــة احملتــل االســرائيلي  جــداً، ويبقــيحمــدود 

لــى جــزء كبــري مــن عــدم ســيطرا عحــق فلســطني أن تصــبح عضــواً كــامًال يف منظمــة التجــارة العامليــة رغــم يعتــربون أن مــن 
واالحتــاد األورويب  الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةأن توقيــع  ، بينمــا يؤكــد الــبعض اآلخــر ) )Cottier, 1997ــا اخلارجيــةجتار 

تغطـي سـلعاً خـارج القـوائم الثالثـة للسـلع املسـتوردة الـيت والـيت (اتفاقية جتـارة حـرة)  ١٩٩٧اتفاقية الشراكة املؤقتة عام على 
د العتبار ميهّ هو أمر النظام التجاري اإلسرائيلي، وتستثين بعض الواردات الفلسطينية احملددة من  ،بروتوكول باريسدها حيدّ 

منظمــة التجــارة إىل األراضــي الفلســطينية "إقليمــاً مجركيــاً مســتقًال" ميتلــك احلــق يف توقيــع اتفاقيــات جتــارة دوليــة واالنضــمام 
  .)Kanafani, 2000( العاملية

عضـــوية فلســـطني يف منظمـــة التجـــارة العامليـــة ومـــدى جاهزيـــة اجلانـــب الفلســـطيين لالنضـــمام إىل هـــذه الدراســـة تتنـــاول ال 
، وجوب سريان اتفاقية تيسري التجارة على اإلقليم الفلسطيين احملتل بصرف النظر عن كون فلسـطنيز على ركّ تبل املنظمة، 

إن مراجعـة مواقـف . أم ال، عضـواً يف اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة راقـباليت منحتها منظمة األمم املتحدة صفة الدولة امل
يـدعم وجهـة  ،واملنظمات الدولية وآراء فقهاء القانون بشـأن سـريان املعاهـدات الدوليـة علـى األقـاليم احملتلـة ،القانون الدويل

ينبغــي كيـف هـو  والســؤال املطـروح يف هـذه احلالــة . النظـر القائلـة بوجـوب ســريان أحكـام االتفاقيـة علــى التجـارة الفلسـطينية
ملزمـة  ،بصفتها دولة احتالل وطرف يف االتفاقية ،إسرائيلهل أن احملتلة، و  األرض الفلسطينيةتطبيق أحكام االتفاقية على 

  ؟ احملتلة األرض الفلسطينيةيف بتطبيقها 

منظمــة التعــاون قــّدرت إذ  ،التجــارة تيســريمــن خــالل التكــاليف كبــري يف وفري  إىل إمكانيــة حتقيــق تــتقــديرات تشــري بعــض ال
يف تكـــاليف التجـــارة العامليـــة يســـاعد يف رفـــع نســـبة نقطـــة مئويـــة واحـــدة أن كـــل ختفـــيض ب) OECD(والتنميـــة  االقتصـــادي



٤ 

ض ينها ختفسري التجارة ميكي، وإن اتفاقية منظمة التجارة العاملية اجلديدة لتأمريكي دوالرمليار   ٤٠قيمة املداخيل العاملية ب
كمـــا تقـــّدر للبلـــدان ذات الـــدخل املرتفـــع.   %١٠و % للبلـــدان ذات الـــدخل املـــنخفض١٤,٥ حبـــوايلالتكـــاليف التجاريـــة 

أن يزيــد النــاتج احمللــي مــع مــرور الوقــت  هاالتفاقيــة ميكنــ الــذى قــد ينــتج عــنللتجــارة احلقيقــي  تيســريدراســات أخــرى أن ال
  ).ITC, 2013; USTR, 2013( تريليون دوالر حبوايلاإلمجايل العاملي 

يف االداريـة الـيت تواجههـا عقبـات الختفيـف  ،يف حـال تطبيقهـا علـى التجـارة الفلسـطينية ،التجـارة تيسري يةإن من شأن اتفاق
ـــواردات وتســـريع اللـــدى جهـــزة الرقابيـــة وضـــع معـــايري فنيـــة لعمـــل اجلمـــارك واألســـواق املختلفـــة و األ تخلـــيص التعامـــل مـــع ال

ي رسـوم أو مصـاريف وين لسـداد الرسـوم اجلمركيـة وأنظـام للتخلـيص وللـدفع االلكـرت  ستمكن مـن إقامـة كما اا .اجلمركي
الفـــرتة الالزمـــة للتخلـــيص ختفـــيض ومناولـــة الشـــحنات، ممـــا سيســـهم بـــدوره يف الـــواردات مثـــل رســـوم فحـــص  ىعلـــمفروضـــة 
 اجلمركي.

ـــام أن  شـــكّ  ال ـــة عضـــو يف االتفاقيـــة،  ،الســـلطات اإلســـرائيليةقي األرض التجـــارة علـــى  تيســـريبتطبيـــق اتفاقيـــة بصـــفتها دول
إىل إزالة الكثـري ؤدي ، سياألرض الفلسطينيةقها على يسوة بسائر االتفاقيات الدولية اليت يطالب اتمع الدويل بتطبأاحملتلة

ع حركـة الصـادرات والـواردات الفلسـطينية، مما سيسـرّ  ،على التجارة الفلسطينية حبجة األمن إسرائيل من القيود اليت تفرضها
إجيابيــة علــى يف النهايــة آثــار يكــون لــه يف تنميــة فلســطني و التكــاليف املرتتبــة علــى التجــارة الفلســطينية، ويســاهم ّفــض خيو 

  ته.االقتصاد برمّ 

واقتصادها النامي على البناء التـدرجيي لقـدرا علـى الوفـاء بالتزاماـا التجاريـة جتـاه إسـرائيل وبـاقي  فلسطنيذلك سيساعد 
الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة، واالمتثــال لالتفاقيــة يف النهايــة عنــدما تصــبح عضــواً يف املنظمــة. لــئن اســتفاد 

كفـــاءة اجلمـــارك الفلســـطينية، وحيّســـن مـــن جبايتهـــا لإليـــرادات،   الفلســـطينيون مـــن تطبيـــق االتفاقيـــة، فـــان ذلـــك ســـريفع مـــن
ويســــاعد املشــــاريع الصــــغرية واملتوســــطة علــــى احلصــــول علــــى فــــرص جديــــدة للتصــــدير واالســــترياد بفضــــل حتســــني شــــفافية 

  ع.اإلجراءات اجلمركية، وتقليل املتطلبات املستندية والقدرة على بدء املعامالت اجلمركية قبل إرسال أو وصول السل

 التـدابريعلـى التجـارة اخلارجيـة الفلسـطينية، يتطلـب سلسـلة مـن  وتطبيقهاتيسري التجارة  التفاقيةضمان امتثال إسرائيل  إن
، بالتعاون مع ودعم من السلطة الوطنيـة على جملس الشاحنني الفلسطيينتيسري التجارة. و  اتفاقيةضمن كل مادة من مواد 

ملختلفـة التصرف كمؤسسة وطنيـة مـن مؤسسـات القطـاع اخلـاص الفلسـطيين، حبيـث تشـكل حمـوراً للمبـادرات ا ،الفلسطينية
اهلادفــــة إىل تســــليط الضــــوء علــــى شــــؤون تيســــري التجــــارة الفلســــطينية وختليصــــها مــــن اهليمنــــة  وألعمــــال الضــــغط واملناصــــرة

، . ينبغي لـس الشـاحنني الفلسـطيينتفتضيهاواملتعددة اليت اإلسرائيلية احلصرية أحادية اجلانب، ونقلها إىل األبعاد الثنائية 
استكشـاف كافـة القنـوات واألدوات املتاحـة مـن خـالل اعتمـاد اسـرتاتيجية واضـحة  بدعم من السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،

عم حتقيــق هــذه احملتلــة، وإطــالق محلــة حمليــة ودوليــة لــد األرض الفلســطينيةالتجــارة علــى تيســري للحــّث علــى تطبيــق اتفاقيــة 
  ، كما تنص االتفاقية.طنية لتيسري التجارة الفلسطينيةنشاء اللجنة الو بدءا بإ ،األهداف
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  المقدمة - أوالً 

  الخلفية  -  ألف

ينفـذه مـؤمتر األمــم املتحـدة للتجــارة  الــذيو  ،التجــارة الفلسـطينية اخلارجيـة تيسـريمشــروع إطـار ضـمن الدراســة هـذه أُعـّدت 
وتتمحـور  .بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطين الفلسـطيينوالتنمية (األونكتاد)، بالشراكة مع جملس الشاحنني الفلسطيين، و 

 األرض) علــى Bali Package, 2013الدراســة حــول تطبيقــات االتفاقيــة املتعلقــة بتيســري التجــارة ملنظمــة التجــارة العامليــة (
ع عـرب ئاء تسـريع حركـة البضـاة جـرّ ياحملتلة من حيـث انعكاسـاا املفرتضـة علـى جممـل العمليـة التجاريـة الفلسـطين الفلسطينية

  عليها االتفاقية.يت تنّص التجارية العامالت احلدود وخفض تكاليف امل

سـواء، إذ  علـى حـد  ة واحلكومـاتالتجـار عاملني يف جمال اليت تواجه ال اهلامة التحدياتمن  التجارة الدولية ريتيس يعد جمال
نبغـي تقـع ضـمن اختصـاص اجلمـارك والـيت يالـيت اليـة املبعـاد األفضًال عن  ،وتقنيةً  وجتاريةً  ،واقتصاديةً  ،سياسيةً  اً أن له أبعاد
علـى أن كـدت "األونكتـاد" قـد ألتيسـري التجـارة. و  اسـرتاتيجيتهابوضـع أي بلـد أو إقلـيم قيـام عني االعتبار عند أخذها يف 

حتديــد بشــكل دائــم مــن أجــل لتعــاون ا ،احلــدود ربعــبتحســني املعــامالت التجاريــة هتمــة امل ،احلكومــات والشــركات التجاريــة
مما  ،البضائعمناولة اختصار الوقت وتقليل تكلفة خالل حتسني تلك املعامالت من اليت من شأا وتنفيذ تدابري االصالح 

  .)٢٠٠٦ونكتاد، األ( العملية التجاريةتية يف جممل اجلوانب اللوجسإىل تيسري ؤدي ي

منـذ احملتلة خاضعة بشكل مطلق للسياسات اإلسرائيلية  األرض الفلسطينيةيف وانب اللوجستية للتجارة أن اجلمن املعروف 
إسـرائيل يف طبقـة املواصـفات واملقـاييس املو  ،األخرىرسوم سترياد والتصدير والفرض رسوم اال. فقد قامت إسرائيل ب١٩٦٧

 احتاللالقدس الشرقية احملتلة إىل إسرائيل حبكم ضّم حتاول كما .  القادة العسكرينيالصادرة عن العسكرية وامر بواسطة األ
هــدف السياســات  القــانون االســرائيلي علــى املدينــة وســكاا الفلســطينيني. إن، حيــث قامــت بفــرض ١٩٦٧(يوليــو) متــوز 

  التجارة الفلسطينية وجعل السوق الفلسطينية تابعة هلا. ة على املطلقاهليمنة اإلسرائيلية هو متكني سلطة االحتالل من 

ميــزج بــني التشــريعات املدنيــة  مــن خــالل اســتحداث نظــام قــانوينالواقــع األمــر هــذا  علــى خلــقالســلطات اإلســرائيلية  تعمــل
ســرائيلي، وإحلاقــه كليـاً باالقتصــاد اإل ،نهـا مــن فــرض سـيطرا املطلقــة علــى االقتصـاد الفلســطيينممــا مكّ  ،واألوامـر العســكرية

الضـفة الغربيـة وغـزة،  وفيمـا بـني من وإىلبضائع م بكافة مناحي حياة الفلسطينيني مبا يف ذلك حركة األشخاص والوالتحكّ 
 األرض الفلســطينيةوإىل الصــادرات والــواردات مــن والــيت تتضــمن الســيطرة علــى كافــة جوانــب التجــارة الدوليــة إىل وصــوًال 

 .احملتلة
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اقتصـاد نشـوءمـع سياسـاا املتمثلـة بعـدم السـماح بنسـجم ومبـا ي ،اإلسـرائيليةوفـق الرؤيـةبـاريس ت صياغة بروتوكـول لقد ّمت
الفلســـطيين الـــذي كـــان يتطلـــع علـــى الطـــرف قـــد فُـــرض بعـــض املـــراقبني أن "بروتوكـــول بـــاريس" يعتـــرب و  ١.فلســـطيين مســـتقل

٢االقتصاد الفلسطيين.يت يعاين منها القتصاد مستقل، وأن الربوتوكول ساهم إىل حد كبري يف التشوهات ال

مبــدأ التعــاون االقتصــادي، كــان مــن املفــرتض أن يــنظم بروتوكــول بــاريس العالقــات االقتصــادية بــني الطــرفني علــى أســاس 
هلـا، األمـر صالحية وضـع السياسـات واخلطـط االقتصـادية واختـاذ القـرارات فويض بت سطينيةالسلطة الوطنية الفلبنية وتقوية 
الفلســطيين يف الضــفة الغربيـــة الشــعباجــات يمــن شــأنه النهــوض باالقتصــاد الفلســطيين لتحقيــق التنميــة وتلبيــة احتالــذي 

نتقاليـة الـيت علـى انتهـاء املرحلـة االسـنة عشـرة  مخسمل يطبق على أرض الواقع بالرغم من انقضاء غري أن هذا وقطاع غزة. 
عـام احملتلّـة منـذ  يضـاج بإاء االحتالل وقيـام الدولـة الفلسـطينية علـى األر أن تتويفرتض كان اليت  و  ،تفاقية أوسلواحددا 
الســــلطات أحكمــــت  ،يف ايلـــول (ســــبتمرب)علـــى أثــــر انــــدالع االنتفاضـــة الفلســــطينية الثانيــــةزد علـــى ذلــــك أنــــه. ١٩٦٧

حيـــث  ،االقتصـــاد الفلســـطيين كـــل التوقعـــاتت ســـيطرا علـــى فاقـــحيـــث ســـرائيلية قبضـــتها علـــى الشـــعب الفلســـطيين، اإل
 ،غـزةقطـاع على اً خانقًاحصار  تفرضو  ،إىل األراضي الفلسطينيةمن و البضائع على حركة مطلق بشكل إسرائيل سيطرت 

حتــت رمحــة عيشــهم وســبل  نيمصــري الفلســطينيوقــع ممــا حــال دون إدخــال الكثــري مــن الســلع لتلبيــة احتياجــات الســكان، و 
مضى.اإلسرائيلية أكثر من أي وقت السياسات 

والـيت تـنّص ،كان من املفرتض أن تتوافق تطبيقات بروتوكول بـاريس مـع أحكـام وقواعـد اتفاقيـات التجـارة الدوليـة املختلفـة
، وهــــو الطــــرف األضــــعفشــــريك وجــــود اســــتثناءات مــــن القواعــــد العامــــة واملبــــادئ املتفــــق عليهــــا ــــدف مســــاعدة العلــــى 

الواقع. على أرض أيضا مل حيدث هذا حتقيق تنمية اقتصادية والنهوض باقتصاده. لكن على  ،الفلسطيين يف هذه احلالة

أهداف الدراسة -اء ب

جتاه الشـاحنني ٢٠١٣التزامات إسرائيل الناشئة عن اتفاقية تيسري التجارة لسنة إلقاء الضوء على إىل دف هذه الدراسة 
، وذلك من خالل:التجار الفلسطينينيإجحاف حبق احملتلة دون األرض الفلسطينيةتطبيقها على وجوب و  ،الفلسطينيني

ومشـروعية اإلجـراءات الـيت اسـتحقاقات "بروتوكـول بـاريس"،  و لوضع القـانوين لـألرض الفلسـطينية احملتلـة، احتليل .١
ماـــا الناشـــئة عـــن االتفاقيـــات الدوليـــة، اتنتهجهـــا الســـلطات اإلســـرائيلية بشـــأن التجـــارة الفلســـطينية يف ضـــوء التز 

؛٢٠١٣ لعامتفاقية تيسري التجارة اوخاصة 

: . لإلطالع٢٠١٢أكتوبر  ٢٠حسب أفراهام شوحط وزير املالية اإلسرائيلي الذي وقع على الربوتوكول. مقابلة بتاريخ ١
http://www.molad.org/en/articles/articlePrint.php?id=14

ع: حسب إفرامي ليفي مدير املخابرات اإلسرائيلية األسبق الذي شغل مناصب هامة على مستوى التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية. لإلطال٢
http://www.molad.org/en/articles/the-paris-protocol-and-the-economic-implications-for-

the-palestinians
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ضـــرورة التجـــارة و  تيســـرياتفاقيـــة مـــن بينهــا و  ،احلـــق الفلســـطيين يف االســـتفادة مــن اتفاقيـــات التجـــارة الدوليـــةحبــث  .٢
 احملتلة؛ األرض الفلسطينيةات على يسريان هذه االتفاق

علــى إســرائيل، ســلطة االحــتالل اختاذهــا لضــمان ســريان أحكــام اتفاقيــة  بحتديــد اخلطــوات واإلجــراءات الــيت جيــ .٣
 ا وإليهــاول دون حركــة البضــائع منهــاحملتلــة وإزالــة كافــة املعوقــات الــيت حتــ األرض الفلســطينيةتيســري التجــارة علــى 

 ؛وفيما بينها

يف ضـوء كيفيـة معاجلتهـا و  الشـاحنني والتجـار الفلسـطينينياستعراض القيود اليت تفرضـها سـلطات االحـتالل علـى  .٤
 عد وأحكام اتفاقية تيسري التجارة؛قوا

 التجاريـــة الفلســطينية نتيجـــةاإلجــراءات احملتملـــة لتطبيــق اتفاقيـــة تيســري التجــارة علـــى ثــار اآلتســليط الضــوء علـــى  .٥
  للبضائع. حرية احلركة عامالت التجارية وضمان تسريع حركة البضائع عرب احلدود وخفض تكاليف امل

 

  المنهجية  - يمج

نظمــة التجــارة العامليــة لســنة التجــارة العامليــة واتفاقيــة تيســري التجــارة ملمراجعــة اتفاقيــات ت لغــرض إجــراء هــذه الدراســة، متّــ
التزامــات إســرائيل، ســلطة االحــتالل كدولــة طــرف د الـيت حتــدّ علــى قواعــدها وأحكامهــا بشــكل خــاص الرتكيــز ، مـع ٢٠١٣

إلقـاء الضـوء علـى الفلسـطينية حبكـم سـيطرا الفعليـة عليهـا. وسـنقوم يف معـرض ذلـك ب األراضييف ملزمة بتطبيق االتفاقية 
، وحتديـد األدوات والوسـائل ةاحملتلـ الفلسـطينيةاألرض يف ممارسات إسرائيل املخالفة لقواعد وأحكـام اتفاقيـة تيسـري التجـارة 

سـرائيل فلسـطينية كمـا هـو احلـال بالنسـبة إلالقانونية واإلجرائيـة الكفيلـة بتطبيـق االتفاقيـة علـى حنـو يضـمن تيسـري التجـارة ال
  وباقي الدول األطراف. 

تسـليط الضـوء علـى بتقـوم الدراسـة  ،ارةخمالفة السياسات اليت تنتهجها السلطات اإلسـرائيلية التفاقيـة تيسـري التجـظهار وإل
 رياً كبـانتهاكـاً   لوالذي يشـكّ  ،٢٠٠٧ام احلصار املفروض على غزة منذ ع، مبا يف ذلك االت الدراسية من امليداناحلبعض 

محلـة مناصـرة طـالق تتضمن الدراسة توصيات بشأن السبل املتاحـة إلكما التجارة.   تيسرين اللتزامات إسرائيل الدولية بشأ
ومطالبتها بالضغط الفاعل  ،٢٠١٣التجارة لعام  تيسريدولية تستهدف الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية واتفاقية 

 تيسـريعلى إسرائيل حلملها على إلغاء كافة القيود املفروضة على التجـارة الفلسـطينية والوفـاء بتعهـداا الدوليـة فيمـا يتعلـق ب
  ية.التجارة الفلسطين

  

  الدراسة بنية - الد

الفصـل األول واقـع التجــارة يتنـاول إضـافة إىل خالصـة واسـتنتاجات وتوصــيات. رئيسـية، تتكـون الدراسـة مـن ثالثـة فصــول 
، ومـا ملحقها االقتصادي ،"بروتوكول باريس"توقيع "اتفاقية أوسلو" و، مروراً ب١٩٦٧الفلسطينية حتت االحتالل منذ عام 

ـــزام إســـرائيل كقـــوة احـــتالل بتطبيـــق ســـائر االتفاقيـــات الدوليـــة علـــى  بعـــد ذلـــك. األرض ويتنـــاول الفصـــل الثـــاين ضـــرورة الت
اتفاقيــة تيســري واملبــادئ الناظمــة يف حكــام األتنــاول الفصــل الثالــث ياتفاقيــة تيســري التجــارة. و مــن بينهــا احملتلــة و  الفلســطينية
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الســـلطات موجهـــة إىل حمـــددة وتوصـــيات لـــة. وختلـــص الدراســـة إىل نتـــائج احملت األرض الفلســـطينيةالتجـــارة وتطبيقاـــا علـــى 
والـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة التجـــارة العامليـــة واتفاقيـــة تيســـري التجـــارة والتجـــار  ،الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينيةو  ،االســـرائيلية

ضـرورة إطـالق حول يين جلس الشاحنني الفلسطمبتوصيات خاصة جمموعة والشاحنني الفلسطينيني. كما تتضمن الدراسة 
التجارة الفلسطينية من خالل مطالبـة الـدول األطـراف يف اتفاقيـة تيسـري  تيسرياحمللي والدويل لصعيدين محلة مناصرة على ال

مـن أجـل  تفاقيـةهـذه اال، وخصوصـاً مبوجـب بالعمل لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماـا الدوليـةعموماً التجارة واتمع الدويل 
  التجارة الفلسطينية.  تيسري
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  التجارة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي - ثانياً 
 

تابع بشـكل كامـل اليت تتحكم باالقتصاد الفلسطيين الو  ،تها لقرارات دولة االحتاللالتجارة اخلارجية الفلسطينية برمّ ختضع 
سـترياد والتصـدير تنطبق رسوم االحركة األشخاص والسلع. ومبوجب "بروتوكول باريس" تسيطر على القتصاد االسرائيلي و ل

مـــن خـــالل  ، وذلـــكاحملتلـــة األرض الفلســـطينيةواملواصـــفات واملقـــاييس املعمـــول ـــا يف إســـرائيل علـــى كـــوس نـــواع املأوكافـــة 
 خصيصاً هلذا الغرض.وضعت القوانني واإلجراءات اخلاصة اليت 

  

  االقتصاد الفلسطينيتبعية   -  ألف

الر لتكـون بـذلك ثـاين مليون دو  ٧٣٠قيمة  ١٩٨٦عام  احملتلة األرض الفلسطينيةجتاوزت قيمة الصادرات اإلسرائيلية إىل 
كانـت   ١٩٨٦-١٩٨٥الفـرتة الواقعـة بـني  ويف .)١٩٨٦(شـحادة،  سرائيل بعـد الواليـات املتحـدة األمريكيـةأكرب أسواق إ

مـن  للحـدّ  إسـرائيلها تاحملتلـة نتيجـة القيـود الصـارمة الـيت فرضـ األرض% مـن واردات ٩٠البضائع اإلسرائيلية تشكل حوايل 
علــى  )% ٣٠٠ -% ٢٠٠مرتفعــة (تصــل إىل بفــرض ضــرائب ، وذلــك اسـترياد الفلســطينيني مــن األســواق العربيــة والعامليــة

عــام % ٩٤إىل  ١٩٩٢ عـام% ٧٦مــن الصـادرات الفلسـطينية مــن حصــة إسـرائيل . وارتفعـت العربيـةدول الــمـن واردات الـ
% عـــام ٨٠، و١٩٩٤الـــواردات الفلســـطينية عـــام إمجـــايل % مـــن ٩٤الـــواردات مـــن إســـرائيل نســـبة ، بينمـــا بلغـــت ٢٠٠٠
  ).٢٠٠٢(عبدالرازق،  ٢٠٠٠

قيمـة الـواردات والصـادرات الفلسـطينية ارتفـاع ء الفلسـطيين إىل حصـازي لإلتشري أحدث البيانات الصادرة عن اجلهـاز املركـ
  ٢٠١٢ عـام من السـلعقيمة الواردات  تبلغ مستوى التبعية لالقتصاد االسرائيلي. فقدو ، 2011قارنة مع بامل 2012عام يف 

حــوايل  السـلعمـن بلغـت قيمــة الصـادرات )، بينمـا ٢٠١١عـن  %٧,٤(بارتفـاع بنســبة  أمريكـي دوالر مليـار  ٤,٧حـوايل 
بلــــغ  للســــلعامليــــزان التجــــاري %)، أي أن العجــــز يف ٤,٩(بارتفــــاع بنســــبة  ٢٠١٢أمريكــــي خــــالل  دوالر مليــــون ٧٨٢
% فقـط مـن ١٦,٩تصـدير  متّ . و % عـن العـام السـابق٧,٩ ةنسـببارتفـاع ب ،٢٠١٢لعام أمريكي دوالر مليار  ٣,٩ حوايل

 ،إىل إسـرائيل% ٨٣,١نسـبتها بالغـة بـاقي الصـادرات وال، بينمـا توجهـت إمجايل الصـادرات الفلسـطينية إىل العـامل اخلـارجي
(اجلهـاز املركـزي  وذلك بسبب القيود املفروضة على تصدير املنتجات الفلسطينية إىل العامل اخلارجي وخاصة من قطاع غـزة

دوالر مليـــون  ٦٣٩علـــى النحـــو التـــايل:  ٢٠١٢ية لعـــام وتوزعـــت الصـــادرات الفلســـطين .أ)٢٠١٤لإلحصـــاء الفلســـطيين، 
ت إسـرائيل يـإىل بـاقي أحنـاء العـامل. وحظدوالر مليـون  ٣٤والعربيـة، بلدان إىل الدوالر مليون  ١٠٩و أمريكي إىل إسرائيل،

 ٣,٣٥قيمــة الــواردات مــن إســرائيل حــوايل ، حيــث بلغــت ٢٠١٢النصــيب األكــرب مــن إمجــايل الــواردات الفلســطينية لعــام ب
 مليــون ٦٦٧العربيــة وبلــدان مــن الدوالر مليــون  ١٨٧دوالر مــن دول االحتــاد األورويب ومليــون  ٤٩٦مقابــل دوالر  ارمليــ

  .ب)٢٠١٤(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  من سائر دول العاملدوالر 

يف ضـوء اسـتمرار  وذلـك ،الـيت تسـتهدف التجـارة الفلسـطينية تعسـفيةفـرض إجراءاـا الإن إمعان إسرائيل مبواصلة احتالهلا و 
لحـق الضـرر تكلهـا يف الضـفة الغربيـة  املتكـررة واإلغالقـات  ،غـزةفـرض احلصـار علـى و أعمـال العـدوان، و  العنيفـة املواجهـات
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دفع إىل االعتقـاد يـ لـيس هنالـك مـاو فلسـطني. االقتصادية بعيدة املدى يف  التنميةنع ومتاألرض احملتلة يف باآلفاق االقتصادية
اليت يتبعها على وشك االنتهاء، رغم التباين يف أشـكاهلا وحـّدا غري املتكافئ  االسرائيلياالحتواء سياسة  أو االحتالل بأن

 أوغـري املتكـافئ  االحتـواء اء سياسـةنهإ إمـا يتطلـبدام املسـت االقتصـادي االنتعـاشغـري أن املؤكـد هـو أن  .مـع مـرور الوقـت

اخلارجيـة املفروضـة علـى  القيـودإحـدى  بوصـفها السياسـةهـذه  مـع القصـري املـدى علـى فلسـطينية للتعامـل اسـرتاتيجية انتهـاج
   .ستؤول إىل الزوال حتماً اليت و التنمية 

إن ما آلت إليه حال االقتصاد الفلسطيين جعل أبرز االقتصـاديني الفلسـطينيني يعرتفـون بالفشـل الـذريع لسياسـات السـالم 
ت بالفشـل، إمـا ألـا كانـت تضـمر يف ثناياهـا نوايـا إسـرائيلية ء"مجيـع نسـخ السـالم االقتصـادي بـا يقرون بأنو  االقتصادي

استعمارية، أو بسبب املعارضة الفلسطينية أو خلل ما يف تصـميمها. وكلهـا عملـت علـى مبـدأ إخضـاع التنميـة الفلسـطينية 
دائمــا ترافــق مثــل لألولويــات السياســية الســائدة وإىل اعتبــارات توثيــق التعــاون االقتصــادي الفلســطيين مــع إســرائيل. وكانــت 
، مل يثبـت صـحتهاهذه املبـادرات دراسـات وأحبـاث علميـة مشـرتكة، الـيت غالبـاً مـا اسـتندت إىل مفـاهيم وتنبـؤات اقتصـادية 

بأن هناك مسار اندماجي حمتمل من خالل التبعية لالقتصاد اإلسـرائيلي األكثـر تقـدماً ومـن خـالل  دعاءاالمتحورت حول 
 القـانون الفلسـطيين األساسـي""ت الليربالية و"اقتصاد السوق احلر"، كما يـنص علـى ذلـك منوذج اقتصادي يعتمد السياسا

  .)٢٠١٤(خالدي، 

  

  بين النوايا والواقع بروتوكول باريس - باء

م يتنظـــت الغايـــة منـــه الـــذي كانـــ، و ق االقتصـــادي التفـــاق أوســـلوحـــل"بروتوكـــول بـــاريس"، وهـــو املمـــر عقـــدان علـــى توقيـــع 
. وكـان سـنوات ملرحلة االنتقالية الـيت حـّددت خبمـسخالل ا السلطة الوطنية الفلسطينيةبني إسرائيل و العالقات االقتصادية 

مــن خــالل  ، وذلــكمبــدأ التعـاون االقتصــاديمنتهجــاً مـن املفــرتض أن يــنظم الربوتوكــول العالقــات االقتصـادية بــني اجلــانبني 
 الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةإىل  اجــات الفلســطينينييتاح يبتلــالــيت االقتصــادية  ربامجوضــع السياســات والــ نقــل صــالحيات

  .دف تقوية بنيتها االقتصادية

يــوفر بروتوكــول بــاريس هامشــاً ضــيقاً للســلطة الفلســطينية النتهــاج سياســة اقتصــادية مســتقلة عــن إســرائيل خبصــوص الســلع 
فضـًال عـن إمكانيـة فـرض السـلطة لرسـوم )، A2) و (A1(ِ  يت، والـيت مت إدراجهـا يف قـائمالكميـات املسـموح ـااملستوردة و 

شـريطة أن تفـي باملواصـفات  ،ـاا) دون حتديـد كميBمجركية خاصة ا على بعض املعدات واألدوات املدرجة يف القائمة (
ا التجاريـة اخلاصـة اوضـع سياسـلامش الضـيق املتـاح للسـلطة الفلسـطينية اهلـاإلسرائيلية. ويـرى العديـد مـن االقتصـاديني أن 

 كامــل""احتــاد مجركــي  أقــرب إىل "شــبه احتــاد مجركــي" منهــا إىل جعــل عالقتهــا مــع إســرائيل قــد مبوجــب بروتوكــول بــاريس ــا 
  .)٢٠١٢(ماس، 

أن يكــون بروتوكــول بــاريس متوافقــاً مــع القواعــد واملبــادئ الــيت حتكــم اتفاقيــات التجــارة الدوليــة املختلفــة، مــا كــان يفــرتض ك
الســـلطة والــيت تتضـــمن اســتثناءات مـــن القواعــد العامـــة واملبــادئ املتعـــارف عليهــا ـــدف مســاعدة الشـــريك األضــعف، أي 
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عــاش االقتصــادي، األمــر الــذي مل يتحقــق علــى أرض الواقــع. يف هــذه احلالــة، علــى حتقيــق التنميــة واالنت الوطنيــة الفلســطينية
والـيت  ،)٢٠١٥وليـو ي/متـوز ٣١حيـز النفـاذ ( ٢٠١٣التجـارة العامليـة لعـام  نظمةومع اقرتاب دخول اتفاقية تيسري التجارة مل

العبــور عمليــة م يق البضــائع عــرب احلــدود وزيــادة حتصــيل الرســوم وتنظــاإلجــراءات اجلمركيــة مبــا يضــمن تــدفّ  تيســريتــنص علــى 
خاصـــة وأن "بروتوكـــول  ،كيفيـــة اســـتفادة اجلانـــب الفلســـطيين مـــن أحكـــام هـــذه االتفاقيـــةمـــن الضـــروري حبـــث   ،)الرتانزيـــت(

ــــ ــــري مــــن الثغــــرات ال ــــاريس" يتضــــمن الكث ــــى ب ــــؤثر عل ــــني األبضــــائع حركــــة اليت ت  ةالفلســــطينيســــواق مــــن وإىل فلســــطني، وب
إىل الســوق الفلســطينية مســتخدمة الــذرائع البيئيــة حركــة البضــائع أمــام عقبــات ســرائيل لوضــع الإوالــيت تســتغلها  ،ةواإلســرائيلي
   .)٢٠٠٢(عبدالرازق،  األخرى الزراعية، والذرائع األمنية يف كافة ااالتنباتات والسلع لوالصحية ل

بـالرغم مـن  إسـرائيلصـاحل ملاحنيـازه بسـبب منقـوص "شبه احتاد مجركي" ل شكّ معظم االقتصاديني أن بروتوكول باريس ي يقرّ 
حتاد ابــ"جيعـل العالقـة االقتصـادية الفلسـطينية الفعليـة مـع إسـرائيل أشـبه وأنـه  ض االستثناءات الصغرية واهلامشية،نه بعمّ تض

اخلاصــة االســتثناءات حــول إســرائيلية مبــادئ توجيهيــة الربوتوكــول مبثابــة "كــن اعتبــار ميلــذا، أيًضــا). منقــوص اقتصــادي" (
بني طرفني  اً عقدأكثر من كونه ذلك"، يف رغبت استخدامها إن هي سلطة الفلسطينية يت ميكن لل، والديباالحتاد االقتصا

يب والنقـدي والضـري متساويني. ولذلك فأنه "ليس هناك بني البحر والنهر سوى نظام اقتصادي واحـد، أي النظـام التجـاري
وينبغـي احلـايل ري صـاحل للوقـت بـات غـك مـن يعتقـد بـأن "بروتوكـول بـاريس" . وهنـا)٢٠١٢(خالدي،  والكلي اإلسرائيلي"

أحـد كبـار مهندسـي بـاريس وكـان فاوضـات الـذي شـارك يف م ربوفيسـور إفـرامي كالميـانعمـل جديـد، مثـل الاستبداله بإطار 
  .)Kleiman, 2013( الربوتوكول

فطاملـا يتمحـور االقتصـادية الفلسـطينية،  اتالسياسـأخطـاء منهجيـة يف صـعوبات و تكـرار  ةالحظكن ممي ،ويف هذا السياق
ذي يــتم الســؤال اجلـوهري الوحيــد (والـ، بينمـا ينبغــي أن يتمحـور التجاريــة مـع إســرائيل العالقـاتالسـؤال حــول أفضـل صــيغ 

عليـه بنـاًء ، و بـاقي أحنـاء العـاملفلسـطني مـع الـذي ينبغـي أن تتبعـه شـكل النظـام االقتصـادي والتجـاري حـول دائًما) جتاهله 
باإلبقاء على ملزمة ليست  السلطة الوطنية الفلسطينيةأن راقبني يرى أحد املو  .أنسب صيغة للعالقة مع إسرائيلحتديد يتّم 

  :)٢٠١٢(خالدي،  التالية خرىاألبدائل الأن بإمكاا حبث االحتاد اجلمركي واعتباره اخليار الوحيد أو األمثل، بل 

علـى بلـورة  تقـوم جتاريـة غـري متييزيـة سياسـة امـل عـن إسـرائيل مـن خـالل اعتمـاد االنفصال التجـاري والنقـدي الك -
علــى املعــابر التجاريــة الدوليــة، الفلســطينية ، والســيطرة الفعليــة املفهــوم القــانوين واملؤسســي إلقلــيم مجركــي منفصــل

 .تنموية فلسطينيةمجركية تعريفة  واعتماد

% مــن ٣٠عــن تشــمل مــا ال يقــل  راضــي الفلســطينية وإســرائيلحتويــل االحتــاد اجلمركــي إىل منطقــة حــرة بــني األ -
ــــة مــــن إســــرائيل،    اتواخلــــدم الصــــادرات مــــن الســــلعنســــبة أعلــــى مــــن كمــــا يشــــمل الــــواردات الفلســــطينية احلالي

تطــوير التجــارة مــع الــدول مــن األيــدي العاملــة الفلســطينية). ســيمّكن مــن صــادرات الذلــك وخصوصــاً إذا مشــل (
 .الفلسطينية االسرتاتيجيةالتنموية حتياجات االوفق م اجلمركي اإلسرائيلي و األخرى بعيًدا عن النظا
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الســلطة الوطنيــة كن تــتميــث حب)، بشــكل فعلــي وإن مل يكــن معلنــاً (ســائد حتســني شــروط "االحتــاد االقتصــادي" ال -
لتزاماـــا االمتثـــال العـــبء حتميـــل ســـلطة االحـــتالل مـــن  ،اقتصـــادية إن مل تكـــن سياســـيةســـباب أل، الفلســـطينية

 .مصاحل الشعب الفلسطيين يف مجيع قراراا وسياساا النقدية والتجارية والضريبيةراعاة واملتمثلة مب ،القانونية

الحتــــاد مجركــــي ويــــنص علــــى حريــــة حركــــة البضــــائع شــــكل قاعــــدة ج أن بروتوكــــول بــــاريس الــــذي يا تنتكــــن االســــميوبالتــــايل 
والتجـارة السـلطة قيّـد يكمـا أنـه حـتالل.  ة واألمنيـة لدولـة االاألولويـات االقتصـاديواألشخاص بني الطـرفني قـد صـمم لتلبيـة 

 منـوّ أعـاق ، ممـا القيود على حركة البضـائعفرض على املعابر و اإلسرائيلية الكاملة سيطرة الجراء درجة كبرية إىل  نيالفلسطيني
 والعـزل الكلـي ملدينـة القـدس واحلصـار ،واجزوضـع نقـاط التفتـيش واحلـنتيجة  ٢٠٠٠االقتصاد الفلسطيين خاصة منذ عام 

 .٢٠٠٧غزة منذ عام املفروض على املشدد  االقتصادي

حركــة  تيسـرياألطــراف املشـاركة يف التجـارة الدوليـة  مجيـع علـى تفـرض قواعـد وأعـراف النظـام التجـاري متعــدد األطـراف إن 
مناولـــة و صـــفقات تكـــاليف الختفـــيض إىل األســـواق، و لتســـريع حركـــة البضـــائع الزمـــة  اإلجـــراءات الالتجـــارة مـــن خـــالل تبـــّين 

مـن تكلفـة وتـأخري البضـائع يف  التجـارة أن حيـد  تيسـري. ومن شأن )الرتانزيتلدى مرور البضائع (ة ءالكفاحتسني و  البضائع
ـــاواجلمـــ ،واملعـــابر احلدوديـــة ،واملطـــارات ،املـــوانئ ا وعبورهـــا ضـــها للفقـــدان أو التلـــف أثنـــاء نقلهـــل مـــن خمـــاطر تعرّ رك ممـــا يقّل

  .للحدود

قتصـاد نميـة االالالزمـة لتسـهيالت تالسـكان الفلسـطينيني ومنـائهم، وتعلـن أـا تقـدم ال ةحرصها على رفاهـ إسرائيلتدعي و  
منـــاٍف للواقـــع: هـــذا لكـــن  .تلبيـــة احتياجـــات الســـكاناحملتلـــة ل األرض الفلســـطينيةدفق البضـــائع إىل ســـمح بتـــالفلســـطيين وت

إبقـــاء االقتصـــاد تـــؤدي إىل اقتصـــادية تبعـــات األمنيـــة"، هلـــا  بذريعـــة "الضـــرورةسياســـة فـــرض القيـــود علـــى حركـــة البضـــائع ف
سياسـية تسـتهدف ممارسـة الضـغط علـى دوافـع ذلـك، هنـاك عـالوة علـى الفلسطيين تابعاً لالقتصاد االسرائيلي وملحقاً به. 

   ٣.رير املصري وإقامة دولة فلسطني املستقلةالفلسطينيني لثنيهم عن النضال املشروع لنيل حق تق

ـــه علـــى كافـــة احملتلـــة يلقـــي بظ األرض الفلســـطينيةإن اســـتمرار ســـيطرة إســـرائيل الفعليـــة علـــى  التجـــارة اخلارجيـــة جوانـــب الل
جيعلهـا تـتحكم حبركـة البضـائع الفلسـطينية الـيت تـتم  ، ممـاعلـى املنافـذ الدوليـة ةاملطلقوذلك من خالل سيطرا الفلسطينية، 

ـــة الفلســـطينية باجلانـــب  مـــن خـــالل املـــوانئ واملعـــابر الدوليـــة اخلاضـــعة إلدارـــا الكاملـــة. وممـــا يزيـــد ارتبـــاط التجـــارة اخلارجي
ارة الدوليــة علــى اإلســرائيلي وجــود النظــام اجلمركــي املوحــد وســريان كافــة القــوانني واإلجــراءات اإلســرائيلية الــيت تــنظم التجــ

اإلسـرائيلية رقابـة لتكـون الـواردات والصـادرات الفلسـطينية خاضـعة ل ،املصدرين واملوردين الفلسطينيني. ويف ضوء هذا الواقع
الســـلطة الوطنيـــة الـــيت تتمتـــع فيهـــا ولغايـــة وصـــوهلا إىل املنـــاطق طـــارات واملعـــابر الربيـــة، وامل ،طلقـــة فـــور دخوهلـــا إىل املـــوانئامل

يتكبــد  ،صــدار الــرخص والوثــائق الالزمــة لتخلــيص البضــائع الفلســطينيةوبســبب التــأخري يف إ. بالواليــة اجلغرافيــة الفلســطينية
بــني  هــاخر وصــوهلا إىل املســتهلك خــالل نقلخمــاطر تلــف البضــائع أو تــأفضــًال عــن  ،إضــافيةتكــاليف الشــاحن الفلســطيين 

                                                           

  .مركز للدفاع عن حرية احلركة –) مسلك(املنظمة اإلسرائيلية غري احلكومية أنظر على سبيل املثال تقارير   ٣
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(جملـــس  االســـرائيلية اجلمركيـــةواحملطـــات يف املســـتودعات  أو بســـبب الفحـــص اجلمركـــي واألمـــين ،األراضـــي احملتلـــةإســـرائيل و 
  .)٢٠١٤الشاحنني الفلسطيين، 

  

  )Dual Useقيود إضافية على التجارة الفلسطينية: المواد ثنائية االستخدام ( - جيم

علـى قـوائم مـن السـلع الـيت مينـع حمـددة مفروضـة ، هنالك قيود العامة املفروضة على التجارة الفلسطينيةالقيود باإلضافة إىل 
ضــمن املــواد واملعــدات ثنائيــة بســبب قيــام ســلطة االحــتالل بتصـنيفها  ،إىل األراضــي الفلســطينية ألســباب "أمنيـة"اسـتريادها 

غــراض ألســتخدامها لاالــيت ميكــن ســلع ســتخدام علــى أــا الالبضــائع ثنائيــة اال دوليــاً  ف). وتعــرّ Dual Useاالســتخدام (
 Wassenar( ١٩٩٥والــيت يــتم تنظــيم بيعهــا ونقلهــا واســتخدامها مبوجــب ترتيبــات فاســينار لعــام  ،ســكريةالع وأاملدنيــة 

Arrangements, 2000(.  الدقـــة  بالغـــة وتتضـــمن تســـع فئـــات مـــن املعـــدات والســـلع املعقـــدة وذات التقنيـــات العاليـــة و
ــــة املعــــدة لدوات كــــاأل ــــة والكهربائي ــــات املختلفــــةواســــيب واحليف الطــــريان، ســــتخدام الاإللكرتوني الرصــــد، وأجهــــزة  ،والربجمي

 Wassenar( األمســــــدةكواملــــــواد الكيماويــــــة العضــــــوية  واألجهــــــزة ذات الصـــــلة  ،الليــــــزرأشــــــعة و  ،تصــــــالومعـــــدات اال

Arrangements Control Lists(. ثنائيـــة  بضـــائعلل واتســـاعاً  ولكـــن إســـرائيل تطبـــق وتفـــرض تعريـــف أكثـــر صـــرامة
  االستخدام.

 ٢٠٠٨صــادر عــام أمــر عســكري إســرائيلي بواســطة  وغــزة البضــائع ثنائيــة االســتخدام إىل الضــفة الغربيــةدخــول م ينظــيــتم ت
هــذا األمــر العســكري ويشــرتط  .ملنــاطق اخلاضــعة لواليــة الســلطة الفلســطينية)إىل اســتخدام املعــدات ثنائيــة االحركــة (باســم 

لـه شـراء ونقـل هـذه املـواد واملعـدات إىل الضـفة الغربيـة  حيازة التاجر الفلسطيين لتصريح خاص من اجلهات االسرائيلية جييز
إىل سـتخدام ثنائيـة االوبالرغم من مساح السلطات اإلسرائيلية بإدخال بعض املواد األوليـة املدرجـة ضـمن قـوائم املـواد  وغزة.

مـن اإلجحـاف حبـق سترياد واحلصول على اإلذن األمـين تنطـوي علـى قـدر كبـري الضفة الغربية، إال أن إجراءات ترخيص اال
ىل الـبالد، حيـث . كمـا تتعقـد اإلجـراءات بعـد وصـول الشـحنة إوقـتحيث أا تستغرق الكثري من ال ،الشاحن الفلسطيين

الفلسطيين تكاليف إضـافية. كمـا يتعـني ستورد د املمما يكبّ  ،سلطات اجلمارك االسرائيلية لفرتة قد تتجاوز الشهرحتتفظ ا 
الـذين ، و لتجار اإلسـرائيلينيمع ابع املتّ ، خبالف اإلجراء لكل شحنةمنفصل صول على تصريح احلعلى املستورد الفلسطيين 

  .ب)٢٠١٤جملس الشاحنني الفلسطينيني، ( سنوات ثالثحيصلون على رخص قد تصل مدا إىل 

 ،السـوق الفلسـطينيةمئـات السـلع إىل دخـول سـتخدام ملنـع ة االتستخدم السلطات اإلسرائيلية اللوائح اخلاصة بـاملواد ثنائيـو 
والغذائيـة والدوائيـة الـيت تعـاين  ،واهلندسية ،الصناعات املعدنيةو  كالزراعة  الفلسطينية يةقطاعات اإلنتاجالخمتلف ضعف مما ي

الــيت ســطوانات فــبعض أنــواع املخــارط حيظـر اســتريادها بــدعوى اــا ستسـتخدم لتصــنيع اال .)٢٠١٤(نـزال،  مـن قيــود كثــرية
إىل تاجون والذين حي لك احلال بالنسبة ألصحاب احملاجر،. كذواريخالصأو قاذفات  صناعة القذائفميكن استخدامها يف 

اسـترياد على اء القيود خسائر كبرية جرّ كبدون يتوالذين ، والرخام مادة الديناميت لتفجري احملاجر من أجل استخراج احلجر
اجلهــد وتزيــد مــن تكــاليف اإلنتــاج رفــع صــناعة املنســوجات ت. كمــا أن القيــود املفروضــة علــى الالزمــةلكميــات واد باهــذه املــ
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الســــوق ا إىل دخوهلــــالــــيت ُمينـــع %، و ٤٨ز بنســـبة وكســـجني املرّكــــقمشـــة، والــــذي حيتـــاج إىل مــــادة  األاأل ةغايف صــــبالزم الـــ
أي ثلث ، %١٦بينما يسمح بدخول مادة األوكسجني اليت ال يزيد تركيزها عن ستخدام، لفلسطينية بذريعة أا ثنائية االا

 .لوبالرتكيز املط

التزامات دولـة االحـتالل مع تناقض تالقيود على التجارة الفلسطينية اإلسرائيلية يف فرض سياسة الميكن القول أن  نا،من ه
  :ما يليحتقيق إىل  تلك القيود دفمن الناحية العملية التجارة، و  تيسريبشأن 

 ق احلـرّ واإلبقاء على السوق الفلسطينية مباحة أمـام التـدفّ  اإلسرائيليد الفلسطيين لالقتصاد تكريس تبعية االقتصا -
 وغري املشروط للسلع اإلسرائيلية.

ة للـــتحكم بكافــة جوانـــب التجــارة اخلارجيـــة الفلســـطينية ادأكــ  أحديــة اجلانـــب املبالغــة يف توظيـــف الــذرائع األمنيـــة -
 قتصاد اإلسرائيلي.االقتصاد الفلسطيين باالملواصلة إحلاق و 

بعـــض يف ســـتخدام إىل األراضـــي الفلســـطينية االثنائيـــة القيـــود علـــى اســـترياد املـــواد واملعـــدات  فـــرضسياســـة تـــؤدي  -
 السوق الفلسطينية.يف بضائع إسرائيلية ذات مواصفات شبيهة سويق إفساح اال لتإىل األحيان 

ا وحتديــــداً تكنولوجيــــ طينيةالفلســــ يــــةقطاعــــات اإلنتاجالســــتثمار يف بعــــض القيــــود اإلســــرائيلية مــــن فــــرص االحتــــّد  -
  تصاالت واملعلومات.اال

  

  ي واتفاقية تيسير التجارةغزة في ضوء القانون الدول : حصاراألولى دراسيةال حالةال -دال

ممـا أدى إىل  غـزة قطـاع علـى تفرضـها الـيت القيـود إسرائيل شددت ،٢٠٠٠ عام يف الفلسطينية الثانية االنتفاضة أعقاب يف
ســتمرت لبســـيطرة ا ،٢٠٠٥ ســـبتمرب يف غــزة قطــاع مـــن االرتبــاط فـــك بعــد حــىتو . االقتصـــادية األوضــاع تـــدهورمزيــد مــن 

 وجماهلــا لغــزة اجلــوي اــال علــى ســتمرةامل خــالل الســيطرة مــن غــزة يف فلســطيين مــواطن مليــون ١,٨ حيــاة علــى يةســرائيلاإل
تســعينيات القـــرن  منــذ واحلصـــار إغــالق مــن خمتلفـــة أشــكال حتــت كــان غـــزة إن مــن الــرغم علـــىو . الربيــة واملعــابر البحــري
 شـبه حصـار إىل إسـرائيل تفرضـها الـيت القيـود ديتصـع مت حيـث حـادة حتـول نقطـة كـان ،٢٠٠٧ عام إال إن بداية ،املاضي
 غــزة بقيـتكــذلك   .العـامل مــن بقيـة عــن غـزةو املســتهلكني يف  واملنتجـني واملســتوردين املصـدرين، مــن خاللـه مت عــزل كامـل

 قبـــل صـــادراا مـــن املائـــة يف ٨٥ حنـــو كانـــت تســـتوعب  الـــيت وإســـرائيل، الغربيـــة الضـــفة يف التقليديـــة هاأســـواقمعزولـــة  عـــن 
 إىل سـيئ مـن مطـرد بشـكل زدادتـ قـد غـزة ومشـاكل السياسـية، ألوضاعيف ا سريع تدهورال معو  احلني، ذلك ومنذ. احلصار

  .أسوأ

والضفة الغربية يف عام شرعت السلطات اإلسرائيلية يف انتهاج سياسة فرض القيود على حركة البضائع بني قطاع غزة ولقد 
ــا حصــاراً جــائراً علــى قطــ ٢٠٠٧ )ســبتمرب( إىل أن فرضــت يف مطلــع أيلــول، ١٩٩٥ ل بفصــلها كليــاً عــن العــامل ع غــزة متّث

باإلضـــافة إىل احلظـــر  ،دخـــول وخـــروج البضـــائع مـــن وإىل غـــزة فـــرض قيـــود صـــارمة علـــىّمت اخلـــارجي وعـــن الضـــفة الغربيـــة. و 
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يف غـــزة و يف لنشـــاط االقتصـــادي شـــديد يف اى إىل تـــدهور ممـــا أدّ  ،ســـتخداماملـــواد واملعـــدات ثنائيـــة االالكامـــل علـــى دخـــول 
 .(IDF, 2008; 2007a; and 2007b) مع العامل اخلارجي ةالتجاريعالقاا 

، قرار اللجنة الوزارية لشؤون األمن اإلسرائيلية يف أعقاب حكومة "محاس" يف غزة ة الضغط علىسممار دف جاء احلصار 
احلكومـة لتحقيـق هـذا الغـرض، قامـت و  .تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانيةيقتصر علـى إىل غزة سبضائع القاضي بأن دخول الو 

مبئـات اليت تضمنت قوائم و  ،ذائي يف غزة"االستهالك الغ :"اخلطوط احلمراءحتمل عنوان  غري مشهرةوثيقة  بتبّين االسرائيلية 
املـواد ومنهـا:   ي خمـاطر أمنيـةأضـرورية حليـاة السـكان اليوميـة وال تشـكل حـىت لـو كانـت زة غـر إدخاهلـا إىل ظالسلع اليت حي

القمـــح، و  رز،األو الســـكر، و الشـــاي، واد الغذائيـــة مثـــل مثـــل امللـــح الصـــناعي واملـــاألوليـــة املســـتخدمة يف الصـــناعات الغذائيـــة 
، تعقيممواد التنظيف والو ة، املعدات الطبية احليويّ و األدوية، و مسنت املسلح، اإلو شب، كاخل  ءمواد البناو الزيت، و السمسم، و 
ـــةنتجـــات الورقواملاألحذيـــة، و  ـــة أن هـــذه اإلجـــراءات تـــدعم والقرطاســـية.  ي تســـتخدم العقوبـــات الســـلطات االســـرائيلية مقول

 .)٢٠١٠مسلك، ( دنيني يف غزةاملضد عقوبات مجاعية التجارية ك

ممارســة الضـغط علــى "محـاس" حلملهــا علـى وقــف حبّجـة رت احلكومـة اإلســرائيلية احلصـار احملكــم الـذي فرضــته علـى غــزة بـرّ 
 إدخال أناملناطق"  يف احلكومة أعمال قمنسّ " شرح تريكل"، جلنة أمام" شهادته من غزة باجتاه إسرائيل. ويف الصواريخطالق إ

املعـابر، ممـا يؤكـد أن دوافـع هـذه السياسـات  حنـو وخاصـة إسـرائيل حنـو الصـواريخ إطـالق بسـبب حمـدوداً  غـزة كـان البضائع إىل
بعـض فيـف خت مت، ٢٠١١(يونيـه)  حزيـران شـهر ويف. )Terkel, 2010( عقوبـة مجاعيـةفـرض حـرب اقتصـادية و شـّن هـو 

ـا ثنائيـة املصـنفة علـى أ واملـوادّ  البنـاء مـوادّ  باسـتثناء غـزة، قطاعيف  السكانحلياة السلع الضرورية  لو على دخ القيود املفروضة
 حاهلـا علـى فبقيـت الغربيـة الضـفةإسـرائيل أو و  القطـاع بـنيوالبضـائع  األشـخاصحركـة علـى  املفروضـة أمـا القيـود سـتخدام.اال

 برنـامج عـن الصـادرة التقـارير غـزة. وحبسـبيف نقـص حـاد يف املـواد الغذائيـة إىل هذه املمارسات أدت  .)٢٠١٢(مسلك، 

 ومنتجـات، والسـكر، القمحكـ األساسـية الغذائيـة يف السلع حدوث نقصإىل جار التّ أشار  فقد ، )WFP( العاملي األغذية

 اخلـام وتصـدير املـواد سـتريادصـار وعـن حظـر ااحل عـن النامجـة اخلطـرية قتصـاديةاال األزمـة نيف حـني أ .الطـبخ وزيـت احلليـب

الكثـريين مـن سـكان غـزة األمر الذي دفع %،  ٤٠ حوايل إىل معدل البطالة أدت إىل ارتفاع اخلارجية ألسواقإىل ا البضائع
شـبكة مـن األنفـاق إقامـة أدى احلصـار إىل ذلك كـ). ٢٠١٢(مسـلك،  عونـات واإلغاثـةاملعلى يف معيشتهم االعتماد ىل إ

الـيت حيتـاج إليهـا السـكان، والـيت البـد منهـا  استخدمت إلدخال مجيع أصناف البضـائع، واليت احلدود مع مصر ربالسرية ع
  .)٢٠١٤أبو حطب ومدللة، ( االقتصاد املتدهورلمحافظة على بعض احلركة يف ل

لت شكّ  . فحىت ذلك الوقت،غزة والضفة الغربيةوحدة بني ى احلصار إىل تقويض نظام االقتصاد املدمج والسوق املأدّ  لقد
القادمـة  البضـائعشـكلت يف الضـفة، يف حـني حجـم السـوق % مـن ٢٥حـوايل القادمة من غزة إىل الضفة الغربيـة بضائع ال

 ، كـان جمـيء التجـارقبـل احلصـار .)PalTrade, 2009( حجم السـوق هنـاك% من ٢٠زة حوايل غ الغربية إىلمن الضفة 
بعـد اختلفـت األمـور لكـن . و أمـراً طبيعيـاً  حنات إىل غزةونقلها بالشابضائع شراء اللالفلسطينيني من غزة إىل الضفة الغربية 

ســمح حتديــد الســلع الــيت ي متّ تفّحــص البضــائع ممكنــاً. و جــار إىل الضــفة الغربيــة الختيــار و ، حيــث مل يعــد قــدوم التاحلصــار
(حـوايل ألـف  شـاقل ٤٠٠٠حـوايل بتكلفـة تبلـغ غـزة إىل قبـل شـحنها ها ختزين، واليت جيب نقلها من الضفة الغربية إىل غزةب
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مــن  ئعنقــل البضــامــن أجــل تنســيق مــع ســائقي شــحن فلســطينيني وإســرائيليني الجيــب ، و دوالر أمريكــي) للشــحنة الواحــدة
 ٩٠٠٠حـوايل تبلـغ وذلك بتكلفـة  ،إىل غزة ، ومن مث إدخاهلا )كريمي شالوم(عرب إسرائيل إىل معرب كرم أبو سامل ، و الضفة

الســلطات قيــام . يضــاف لــذلك املصــاريف اإلضــافية النامجــة عــن وال أمريكــي)د ٢٢٥٠(حــوايل  شــاقل للشــحنة الواحــدة
  ).٢٠١٢اية السماح بإدخاهلا (مسلك، ختزينها على املعرب لغتكلفة إدخال البضائع وبالتايل دفع بتأخري 

يف  اتتشــوهال ممــا أدى إىل املزيــد مــن ،ناآلحــىت و  ٢٠٠٧عــام غــزة تغيــرياً ملموســاً منــذ وإىل مل تشــهد حركــة التجــارة مــن 
 ١٨٥زة بأكملـه، غـادرت غـ ٢٠١٣ففـي عـام غزة. أي تنمية ُتذكر، وخصوصاً يف االقتصاد الفلسطيين وحال دون حتقيق 

أمـا  .٢٠٠٧(يونيـه) رج مـن غـزة قبـل حزيرانكانـت ختـ% من عدد الشاحنات الـيت  ٢لة بالبضائع، وهي تعادل شاحنة حممّ 
حىت سـنة شاحنة  ١٠،٧٥٧ما معدله الشاحنات الداخلة سنوياً عدد  غفقد بل ،ل البضائع إىل قطاع غزةو دخبالنسبة إىل 

قـد ف ٢٠١٠إسـرائيل لغايـة  تبعتهـااالـيت أمـا اإلجـراءات  . )Levy, 2014( ٢٠١٤عـام  ٤،١٠٧مث اخنفض إىل  ،٢٠٠٧
تكــريس االنقســام بــني غــزة والضــفة وهــي عمليــا تعمــل علــى فصــل" إجــراءات "علــى أــا اليــوم إعــادة صــياغتها وتصــنف  مي

 احليـــاةمنـــاحي كافـــة ســـيطرة علـــى  وال ،االحـــتاللطالـــة أمـــد كيـــانني منفصـــلني مبـــا خيـــدم مصـــلحة إك يهمـــاإبقـــاء علو الغربيـــة 
   .سكان غزةل االقتصادية
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  ة الفلسطينيةالتجار بشأن تيسير  ةاالسرائيلي اتسلطالالتزامات   - ثالثاً 
 

يف ضـــوء مواصـــلة إســـرائيل احتالهلـــا لألراضـــي الفلســـطينية، يطـــرح ســـؤال مشـــروع حـــول ضـــرورة وأمهيـــة ســـريان االتفاقيـــات 
واملواثيق الدوليـة علـى هـذه األراضـي، ومـن ضـمنها االتفاقيـات الـيت تـنظم التجـارة الدوليـة كاتفاقيـة تأسـيس منظمـة التجـارة 

، وغريهـــا مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة الـــيت ٢٠١٣نظمـــة التجـــارة العامليـــة لعـــام واتفاقيـــة تيســـري التجـــارة مل ١٩٩٥العامليـــة لعـــام 
  ومواطنيها الفلسطينيني.  األرض احملتلةيتوجب على إسرائيل بصفتها دولة احتالل تطبيقها على 

مــا يــتم  احملتلــة، وغالبــاً  األرض الفلســطينيةهنالــك شــبه إمجــاع بــني فقهــاء القــانون علــى ضــرورة ســريان القــانون الــدويل علــى 
استحضـــار االتفاقيـــات الدوليـــة حلقـــوق االنســـان والقـــانون الـــدويل االنســـاين دعمـــاً هلـــذا التوجـــه. ومنـــذ دخـــول نظـــام رومـــا 

، نشـأ جـدال بـني الفقهـاء بشـأن مشـروعية سـريان ٢٠٠٢حيز النفاذ عـام  ١٩٩٨األساسي حملكمة اجلنايات الدولية لعام 
 ٢٠١٢يف أيلــول (ســـبتمرب) مــا منحـــت اجلمعيــة العامـــة لألمــم املتحـــدة أحكامــه علـــى األراضــي الفلســـطينية، خاصــة بعـــد 

حمكمـة اجلنايــات ومــا تلـى ذلــك مـن انضــمام دولـة فلســطني إىل  ٤،يف األمــم املتحـدةغــري عضـو  دولــة مراقبـة صـفة فلسـطني
 .٢٠١٥يف نيسان (ابريل)  ١٢٣كالعضو  الدولية

احملتلـة مـن خـالل تطبيـق  األرض الفلسـطينيةدولة احتالل ملزمة بتيسري التجـارة يف ك إسرائيل كانتإذا  يناقش هذا الفصل 
  على العمليات التجارية الفلسطينية واإلسرائيلية على حد سواء. ٢٠١٣اتفاقية تيسري التجارة ملنظمة التجارة العاملية لعام 

  

  األقاليم المحتلةمبدأ سريان القانون الدولي واالتفاقيات الدولية على  -  ألف

تتنصــــل الســــلطات االســــرائيلية مــــن الوفــــاء بالتزاماــــا الدوليــــة جتــــاه الشــــعب الفلســــطيين، وهــــي تــــربر انتهاكاــــا للحقــــوق 
والــذي اســتبعد  ١٩٨٤الفلســطينية باالســتناد إىل التصــريح الصــادر عــن املستشــار القــانوين لــوزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية عــام 

احملتلة نتيجة للوضـع االسـتثنائي للعالقـة  األرض الفلسطينيةالعهدين الدوليني حلقوق االنسان على سريان اإلعالن العاملي و 
 ,Bevis( الــيت تنشــأ بــني ســلطة االحــتالل وبــني ســكان اإلقلــيم احملتــل والــيت تقــع خــارج نطــاق قــانون حقــوق اإلنســان

1994,(.  

ميثــاق األمــم املتحــدة علــى ســريان القــانون الــدويل علــى لكنــه لــيس هلــذا التوجــه مــا يســنده يف القــانون الــدويل حيــث يؤكــد 
األقــاليم الــيت مل تنــل اســتقالهلا وبقيــت خاضــعة لســيطرة دول أجنبيــة، حيــث يقــع علــى عــاتق هــذه الــدول يف املقــام األول 

ىل أقصـى مراعاة مصاحل مواطين األقاليم اخلاضعة لسيطرا، فضًال عن التزامها بالعمل على حتسني رفاهـة هـؤالء السـكان إ
يقع على عاتق الـدول  فأنه، األمم املتحدة من ميثاق ٧٣درجة ممكنة ضمن نطاق السلم واألمن الدوليني. ومبوجب املادة 

  هلذا الغرض:

                                                           

  دولة عن التصويت. ٤١وامتنعت  دول، ٩دولة، فيما عارضته  ١٣٨صوتت لصاحل الطلب الفلسطيين  ٤
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ضــــمان تقــــّدم الشــــعوب اخلاضــــعة لالحــــتالل يف شــــؤون السياســــة واالقتصــــاد واالجتمــــاع والتعلــــيم، و أن تكفــــل  )١
 .مع مراعاة االحرتام الواجب لثقافة هذه الشعوب -اإلساءة معاملتها بإنصاف ومحايتها من ضروب 

تطوير احلكم احمللـي، ومتكـني هـذه الشـعوب مـن حتقيـق تطلعاـا السياسـية، والتعـاون علـى إمنـاء نظمهـا السياسـية  )٢
  .وفقاً للظروف اخلاصة لكل إقليم، وشعبه ودرجة التنمية لديه احلرة

 .توطيد السلم واألمن الدوليني )٣

التـــدابري اإلنســـانية الالزمـــة للنمـــو واالزدهـــار، وتشـــجيع البحـــوث والتعـــاون (فيمـــا بـــني الســـكان اخلاضـــعني  تقويـــة )٤
لالحــتالل) لتحقيــق املقاصــد االجتماعيــة واالقتصــادية والعلميــة امللموســة، إضــافة إىل تعاوــا مــع اهليئــات الدوليــة 

  املتخصصة عند اللزوم.

ول األعضاء يوافقون على أن سياسـتهم إزاء األقـاليم اخلاضـعة لسـيطرم جيـب أن من امليثاق على أن الد ٧٤وتنص املادة 
تقــــوم علــــى مبــــدأ حســــن اجلــــوار، وأن تراعــــي حــــق املراعــــاة مصــــاحل بقيــــة أجــــزاء العــــامل ورفاهيتهــــا يف الشــــؤون االجتماعيــــة 

أنه يقع علـى عـاتق الـدول احـرتام أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة ومراعـاة تطبيقهـا، نـرى أن مـا  حيث .واالقتصادية والتجارية
يــنص عليــه امليثــاق يشــكل الركيــزة الــيت جيمــع عليــه فقهــاء القــانون والــيت تكفــل ســريان املعــايري الــيت تــنص عليهــا االتفاقيــات 

املتحـدة وكافـة وكاالـا املتخصصـة ومؤسسـاا علـى سـريان  دت منظمة األممواملواثيق الدولية على األقاليم احملتلة. وقد أكّ 
يف أوقات السلم ويف النزاعات املسلحة واالحـتالل العسـكري) وذلـك دون اسـتثناء ألّي هذه املعايري يف كل زمان ومكان (

  .)UNGA, 1968; UNGA, 1969; UNGA, 1970; Roberts, 1992( سبب كان

ة هــذا التوجــه حينمــا نظــرت يف طلــب اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة خبصــوص كمــا أيــدت بــدورها حمكمــة العــدل الدوليــ
األرض جـدار" والـذي تقـوم إسـرائيل، سـلطة االحـتالل، بتشـييده يف  تشـييد عـن الناشـئة القانونيـة إصدار فتوى حول "اآلثـار

احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وحوهلا... ارتأت احملكمة "أن احلماية اليت توفرهـا اتفاقيـات حقـوق االنسـان  الفلسطينية
من العهد اخلـاص بـاحلقوق يف املادة الرابعة املسلح، إال من خالل أحكام تقييدية من النوع الوارد النزاع ال تتوقف يف حالة 

ماا الناشئة لتزاباسرائيل واجب ومسؤولية الوفاء إيقع على عاتق وبالتايل  ،)ICJ, 2004( "١٩٦٦املدنية والسياسية لعام 
  الدولية على األرض الفلسطينية احملتلة.االتفاقيات عن 

  

  المحتلة األرض الفلسطينيةسريان القانون الدولي اإلنساني على  - باء

القانون الدويل اإلنساين هو فرع من فروع القانون الدويل العام الذي دف قواعده العرفيـة واتفاقياتـه إىل محايـة األشـخاص 
املتضـــررين جـــراء النزاعـــات املســـلحة، ومـــا ينشـــأ عـــن ذلـــك النـــزاع مـــن آالم، كمـــا ـــدف إىل محايـــة األمـــوال غـــري املتعلقـــة 

لدويل بوجـوب تطبيـق أحكـام القـانون الـدويل اإلنسـاين بشـقيها العـريف والتعاقـدي بالعمليات العسكرية ". ويقضي القانون ا
  .١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ العام  األرضإبان النزاعات املسلحة واالحتالل واحلروب، مما يعين وجوب سرياا على 
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اتفاقيـات القـانون الـدويل االنسـاين، وتعترب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املـدنيني وقـت احلـرب إحـدى أبـرز 
احملتلــة مبــا يضــمن احلمايــة للمــدنيني الفلســطينيني. وتتســم أحكــام االتفاقيــة  األرض الفلســطينيةوهــي واجبــة التطبيــق علــى 

بالوضوح جلهة إلزامية تطبيقها وقت احلرب ويف حاالت االحتالل العسـكري. إذ تـنص املـادة الثانيـة مـن االتفاقيـة علـى أنـه 
وة على األحكام اليت تسري يف وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية يف حالـة احلـرب املعلنـة أو أي اشـتباك مسـلح آخـر عال"

، حـىت لـو مل يعـرتف أحـدها )High Contracting Parties( ينشب بني طرفني أو أكثر من األطراف السامية املتعاقـدة
احملتلــة بصــفتها  األرض الفلســطينية.ويتعــني ســريان أحكــام وقواعــد االتفاقيــة الرابعــة علــى )Pictet, 1958( "حبالــة احلــرب

إقليمــاً خاضـــعاً لالحــتالل العســـكري اإلســـرائيلي، إذ تــنص االتفاقيـــة أيضـــا علــى أـــا "تنطبـــق يف مجيــع حـــاالت االحـــتالل 
مـال العدائيـة بشـكل فعلـي، بصـرف النظـر عـن  ...". وأنه يبدأ سريان االتفاقية منذ بدء األع )اجلزئي أو الكلي(العسكري 

   .)Pictet, 1958( كون هذه األعمال معلنة أو غري معلنة

تكتســب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قيمــة قانونيــة ملزمــة لكافــة الــدول املتعاقــدة بصــفتها مــن املعاهــدات النافــذة الــيت تلــزم كــل و 
وهـذا مـا أكدتـه  .)Vienna Convention, 1969: Articles 26 and 34( األطـراف فيهـا علـى تطبيقهـا حبسـن نيـة

ت بانطبــاق ، حيــث أقــرّ ١٩٧٠ستشــاري الصــادر عنهــا يف قضــية ناميبيــا عــام العــدل الدوليــة يف معــرض الــرأي اال حمكمــة
ات االتفاقية إبان االحتالل احلريب، وطالبت دولة جنوب أفريقيا، بصفتها الدولة الـيت حتتـل ناميبيـا بـااللتزام بتطبيـق االتفاقيـ

 ,ICJ, 1970; ICJ Roberts, 1971; Reberts( الدوليـة متعـددة األطـراف ذات الصـفة اإلنسـانية علـى اإلقلـيم احملتـل

1992(.    

احملتلــة علــى الــرغم مــن أــا دولــة طــرف يف  األرض الفلســطينيةوتــرفض إســرائيل تطبيــق أحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى 
ن بعدة مربرات تفتقر لألساس القانوين السليم. وبـالرغم مـن التوافـق الـدويل القاضـي و اإلسرائيلي املسئولوناالتفاقية، ويتذرع 

احملتلـة ألن السـيطرة اإلسـرائيلية هـي مبثابـة احـتالل عسـكري، إال  األرض الفلسطينيةعلى ضرورة تطبيق هذه االتفاقية على 
يف ذلــك بعــض فقهــاء القــانون اإلســرائيليني بــدعوى أنــه منــذ  أن السياســة الرمسيــة اإلســرائيلية تــرفض هــذا املبــدأ، ويســاندها

األطـراف "بقيت السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة معلقة وغـري تابعـة ألي مـن  ١٩٤٧انتهاء االنتداب الربيطاين عام 
صـر احلـق يف ملو مل يكـن لـألردن  ١٩٦٧، وأنه حينما قامـت إسـرائيل بـاحتالل األراضـي الفلسـطينية عـام "السامية املتعاقدة

  . )١٩٨٦(شحادة،  السيادة عليهما، وإن هذا سبب كاٍف إلعفاء إسرائيل من تطبيق االتفاقية

األرض تتعامــــل الســــلطات االســــرائيلية بشــــكل انتقــــائي فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق القــــانون الــــدويل واالتفاقيــــات الدوليــــة علــــى 
بالرغم األرض احملتلـةطبيق القواعد االنسانية لالتفاقية الرابعة على احملتلة، فهي تعلن على سبيل املثال اعرتافها بت الفلسطينية

إسـرائيل دائمـاً عـن التزامهـا بـاحرتام وتطبيـق  بمن أن كافة أحكام االتفاقية هي ذات طـابع إنسـاين. مـن جهـة أخـرى، تعـر 
ـا، بصـفتها جـزًء مـن القـانون  واألحكـام امللحقـة ١٩٠٧معاهدة الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية لعام 

الدويل العريف، والذي يعترب بدوره جزء من القانون احمللي اإلسرائيلي. غري أن هذه االتفاقية ختلو من أية إشارة إىل السـكان 
  املدنيني ووجوب محايتهم. 
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احملتلـة إىل انتقـادات واسـعة  نيةاألرض الفلسطيالرافض لسريان اتفاقية جنيف الرابعة على  الرمسي يتعرض املوقف اإلسرائيلي
مــن قبــل منظمــة األمــم املتحــدة والــدول األطــراف يف تلــك االتفاقيــات ومــن اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر ومعظــم فقهــاء 

، حيث أّكدت هذه الدول يف قرارات متتالية على وجوب تطبيق القانون الدويل )ICRC, 2001( القانون الدويل احلديث
اإلنساين واتفاقية جنيف الرابعة عليها. وترى حمكمة العدل الدولية أن القـانون الـدويل االنسـاين ومـن ضـمنه اتفاقيـة جنيـف 

يـث اتفـق قضـاة احملكمـة يف الفتـوى الصـادرة الرابعة له صفة اإللزام إلسرائيل كدولـة احـتالل ودولـة متعاقـدة يف االتفاقيـة، ح
الفلســطينية مبــا يــوفر احلمايــة  األراضــيعلــى مبــدأ ســريان االتفاقيــة وأحكامهــا وقواعــدها علــى  ٢٠٠٤حزيران(يونيــه)  ٩يف 

  .)ICJ, 2004( للسكان املدنيني

ل مببـدأ مشوليـة حقـوق اإلنسـان، ينص القانون الدويل، كما تنص القرارات الدولية وآراء الفقهاء علـى ضـرورة اعـرتاف الـدو و 
وتطبيقهــا بشــكل يضــمن احــرتام القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وقــت الســلم واحلــرب ويف حــاالت االحــتالل العســكري 

)UNGA, 1968; UNGA, 1969; UNGA, 1970; Robets, 1992: PP. 56-57( حمكمـة العـدل  تؤكـد.كـذلك
الدولية" هي ذات صلة وطيدة حبقوق اإلنسان، وأنه من شأن إحجام دولـة  الطبيعة اإلنسانية لالتفاقيات" الدولية على أن

االحتالل (اإلسرائيلي) عن تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان يف هذه احلالـة أن يتسـبب بانتهاكـات جسـيمة حلقـوق سـكان 
  .هذه األراضي

األرض يــــة حلقــــوق االنســــان علــــى ســــلطات االحــــتالل االســــرائيلي واجــــب التزامهــــا بــــاحرتام وتطبيــــق املعــــايري الدول وانتتــــ
لكن هذه التربيرات اإلسرائيلية تتناىف وجوهر االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسـان  .احملتلة (كما مت شرحه أعاله) الفلسطينية

ومبادئ القانون الدويل اليت حتظر على الدول وضع أية حتفظات على االتفاقيات الدوليـة علـى حنـو يتنـاقض مـع مقاصـدها 
وقـد ســبق حملكمــة العــدل الدوليــة وأن أفتــت ــذا الشــأن  .)Vienna Convention, 1969: Article 19( ةاألساسـي

بشـأن مشـروعية حتفظـات الـدول األطـراف علـى اتفاقيـة مكافحـة  ١٩٥١أيـار (مـايو)  ٢٨مبوجب الفتوى الصادرة بتـاريخ 
احملكمـة حـق الـدول يف إبـداء التحفظـات علـى ، حيـث أيـدت )Rousseau, 1982( ١٩٤٨جرمية اإلبادة اجلماعية لسنة 

   .االتفاقيات الدولية شريطة عدم اإلخالل بأهداف ومبادئ االتفاقية

  

 األرضعلى  ٢٠١٣وسريان اتفاقية تيسير التجارة لعام  حتاللإلا سلطةتزامات القانونية لاالل - يمج
  المحتلة الفلسطينية

احــتالل علــى احــرتام وتطبيــق املعــايري الدوليــة حلقــوق االنســان وأحكــام القــانون الــدويل  ســلطةال تقتصــر التزامــات إســرائيل ك
احملتلـــة، بـــل عليهـــا الوفـــاء بكافـــة التزاماـــا الناشـــئة عـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة وخمتلـــف  األرض الفلســـطينيةاإلنســـاين علـــى 

ســــبة للتنميــــة، مــــن خــــالل إجيــــاد البيئــــة املناســــبة املعاهــــدات الدوليــــة الــــيت تلــــزم قــــوة االحــــتالل بتــــأمني وتــــوفري الظــــروف املنا
ز كفـاءة االقتصـاد الفلسـطيين ويـؤمن كافـة لالستثمارات الداخلية واخلارجية، وتيسري التجارة والتدفق احلـر للبضـائع، ممـا يعـزّ 

وال  .)ICJ, 2004( املتطلبــات األساســية للســكان، ويســهم يف منــائهم وحتســني ظــروفهم املعيشــية وخلــق فــرص العمــل هلــم
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احملتلــة بــل أــا تشــمل غــزة  األرض الفلســطينيةتقتصــر ضــرورة الوفــاء ــذه االلتزامــات علــى الضــفة الغربيــة دون غريهــا مــن 
، عنــدما أقــدمت علــى تنفيــذ عمليــة إعــادة ٢٠٠٥أيضــاً. فاّدعــاء  الســلطات االســرائيلية بشــأن "انتهــاء احــتالل غــزة" عــام 

ال يعين وفاء إسرائيل بالتزاماا القانونية واالنسانية اجتاه الشعب الفلسطيين يف قطاع  انتشار لقواا داخل قطاع غزة وحوله
 غســـرائيلية غـــزة، حيـــث مـــا زال القطـــاع حتـــت اغـــالق وحصـــار حبـــري وبـــري وجـــوي ومـــا زال يعـــاين مـــن عمليـــات عســـكرية

    .متكررة

ع والســلع األساســية إىل الضــفة الغربيــة وغــزة إن تربيــر ســلطات االحــتالل للقيــود الصــارمة الــيت تفرضــها علــى تــدفق البضــائ
ت القانونيـــة، أو األخالقيـــة أو يفتقـــر إىل املســـوغا االســـتخدامبـــدعوى "الضـــرورة األمنيـــة" أو بتصـــنيفها ضـــمن املـــواد ثنائيـــة 

نســـانية، حيـــث أن هـــذه القيـــود تشـــكل يف معظـــم األحيـــان شـــكًال مـــن أشـــكال العقوبـــات اجلماعيـــة الـــيت تفـــرض علـــى اإل
ســـباب سياســـية، لالقتصـــاص مـــنهم بســـبب رفضـــهم لالحـــتالل املتواصـــل أو بســـبب األعمـــال الـــيت تقـــوم ـــا الســـكان أل

  ٥.جمموعات مسلحة فلسطينية

احلد من البطالة بني الفلسـطينيني وتـوفري فـرص العمالـة هلـم وتزويـد السـكان  كدولة احتالل مسؤولية إسرائيل عاتق على تقع
احلـر للبضـائع الالزمـة هلـم.  وتـوفري كافـة شـروط الصـحة العامـة وحتسـينها وضـمان التـدفق املدنيني بـاملؤن واإلمـدادات الطبيـة

تشـكل هـذه  ٦.)٢٠١٢(مسلك،  الالزمة للسكان أو املناطق الزراعية احليوية املرافق او تعطيل إزالة وحيظر عليها مهامجة أو
ليت تلحقها باالقتصاد الفلسطيين واملساس بـالنمو املمارسات خمالفات جسيمة حلقوق الفلسطينيني نظراً لألضرار الفادحة ا

تيسـريها. تعـاجل الفقـرات الالحقـة التـزام سـلطات االحـتالل االسـرائيلي بتطبيـق اتفاقيـة  مـن والتنمية جراء تقييد التجارة بدل
األرض احملتلة يف ضوء سريان القانون الدويل يف  األرض الفلسطينيةعلى  ٢٠١٣تيسري التجارة ملنظمة التجارة العاملية لعام 

  احملتلة، كما هو مبّني أعاله.  الفلسطينية

الدول علـى أسـاس  بنيأداة لتطوير التعاون السلمي تشّكل املعاهدات الدولية مصدراً أساسياً للقانون الدويل، وهي مبثابة و 
. )pacta sunt servanda( أن العقـد شـريعة املتعاقـدين االعـرتاف الشـامل مببـادئ حريـة اإلرادة، وحسـن النوايـا وقاعـدة

على تصميم شعوب األمم املتحدة على إحقـاق الشـروط الكفيلـة  ١٩٦٩تؤكد ديباجة اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام 
الـواردة يف  باحلفاظ على العدالة واحـرتام االلتزامـات الناشـئة عـن املعاهـدات. وهـذا يسـتوجب احـرتام مبـادئ القـانون الـدويل

، وتقريــر الشــعوب ملصــائرها، واملســاواة يف الســيادة واســتقالل مجيــع الــدول يف احلقــوق ةمثــل: املســاواميثــاق األمــم املتحــدة 
وعـــدم التــــدخل يف شــــؤوا الداخليــــة، ومنــــع التهديــــد بــــالقوة أو اســــتعماهلا، واالحــــرتام العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان واحلريــــات 

  .على السلم واألمن الدوليني وتطوير العالقات الودية وحتقيق التعاون فيما بني الدولاألساسية للجميع، واحملافظة 

                                                           
من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقوبات اجلماعية وباملثل مجيع تدابري التهديد أو اإلرهاب، وعلى حظر السلب وتدابري  ٣٣املادة  تنص ٥

  .االقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكام
 .٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢تفاقية جنيف الرابعة، املواد كما نصت إ ٦
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تؤكد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات علـى املبـدأ القائـل بـأن العقـد شـريعة املتعاقـدين ممـا يرتتـب عليـه بـأن كـل معاهـدة نافـذة 
وز لطــرف يف معاهــدة التــذرع بنصــوص قانونــه الــداخلي ملزمــة ألطرافهــا الــذين يتعــني علــيهم تنفيــذها حبســن نيــة، وأنــه ال جيــ

نـه مـا مل يظهـر مـن املعاهـدة (اإلقليمـي) لتنفيـذ املعاهـدات، فإ لتربير إخفاقه يف تنفيذ االتفاقية. وفيما يتعلق باال اجلغرايف
ني علـى الـدول قصد مغاير أو يثبت خالف ذلك، تلزم نصوص املعاهدة كل طرف فيها بالنسـبة لكامـل إقليمهـا. كمـا يتعـ

 األطــراف تفســري املعاهــدة حبســن نيــة ووفقــاً للمعــىن الــذي يعطــى أللفاظهــا ضــمن الســياق اخلــاص مبوضــوعها والغــرض منهــا
)Vienna Convention, 1969: Article 26, 27, 29, 31(.   

ذلك يعين أنه يقع على عاتق إسـرائيل كدولـة طـرف يف اتفاقيـة فيينـا تفسـري االتفاقيـات الدوليـة الـيت هـي طـرف فيهـا حبسـن 
نيـــة ومبـــا يضـــمن ســـريان أحكامهـــا علـــى كامـــل إقليمهـــا وعلـــى األراضـــي اخلاضـــعة لســـيطرا الفعليـــة، كمـــا هـــو احلـــال مـــع  

 ١٩٦٦ن العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام املادة األوىل م يف حني تنصّ  .الفلسطينية األراضي
لثقـايف، على واجـب قيـام الـدول األطـراف بضـمان حـق الشـعوب بتقريـر مصـريها السياسـي، واالقتصـادي، واالجتمـاعي، وا

  ومواردها، واالستفادة منها وعدم حرماا من أسباب العيش. والتمتع بإدارة ثرواا 

عليه العديد من املعاهدات الدولية بشأن النطـاق اجلغـرايف (اإلقليمـي) لتطبيقهـا  نطلق، ميكن القول أن ما تنصّ ومن هذا امل
بالنسـبة لـألرض الفلسـطينية احملتلـة.  ٢٠١٣ينطبق على سائر املعاهدات الدولية، ومن ضـمنها اتفاقيـة تيسـري التجـارة لعـام 

لدوليــة، فـإن بروتوكــول بــاريس يتضــمن ســريان أحكــام منظمــة التجــارة وحيـث أن إســرائيل هــي طــرف يف اتفاقيــات التجــارة ا
وكافـة أعضــاء منظمــة  السـلطة الوطنيــة الفلســطينيةاحملتلــة، وعلــى حركـة التجــارة بــني  األرض الفلسـطينيةالعامليـة تلقائيــاً علــى 

  التجارة العاملية.

إن أحكــام القــانون والقضــاء الــدوليني وآراء الفقهــاء وتأكيــدات املعاهــدات الدوليــة بشــأن وجــوب ســريان أحكامهــا علـــى 
أقاليم الدول وعلـى األقـاليم اخلاضـعة لسـيطرا الفعليـة (األقـاليم احملتلـة)، تفضـي إىل االسـتنتاج بأنـه جيـب تطبيـق اتفاقيـات 

احملتلة. فاتفاقية تيسري التجـارة تتضـمن تعهـدات  األرض الفلسطينيةري التجارة، على التجارة الدولية، ومن بينها اتفاقية تيس
يف األراضــي  االحــتاللســلطة إســرائيل  بلــًدا، ومــن بينهــا ١٦٠ملزمــة لكافــة أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة والبــالغ عــددهم 

  . الفلسطينية

 األعمــال احملتلــة ــدف تيســري األرض الفلســطينيةة علــى علــى إســرائيل واجــب ومســؤولية إنفــاذ أحكــام االتفاقيــذلــك لـي ومي
بــني إســرائيل  اجلمركــي ممــا يضــمن تســريع النقــل، واإلفــراج عــن البضــائع وختليصــها، وحتســني التعــاونالتجاريــة الفلســطينية، 

مـن تيسـري جتارـا بشـكل كامـل مـع إسـرائيل  السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، واملساعدة يف متكني السلطة الوطنية الفلسطينيةو 
وأعضاء منظمـة التجـارة العامليـة اآلخـرين. ولـئن متكنـت التجـارة الفلسـطينية مـن االسـتفادة مـن تطبيـق االتفاقيـة، فـإن ذلـك 
 من شأنه حتسني قدرات اجلمارك الفلسطينية واإلسهام يف حتسني جباية اإليرادات. كما أن هذا سيساعد املشاريع الصغرية

علــى احلصــول علــى فــرص تصــدير جديــدة، وذلــك مــن خــالل اختــاذ تــدابري مثــل الشــفافية يف األعمــال اجلمركيــة، وختفــيض 
    وإاء املعامالت قبل وصول السلع.ومعاجلة الوثائق املعامالت الالزمة 
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  المحتلة األرض الفلسطينيةتطبيقات اتفاقية تيسير التجارة على  - رابعاً 
 

وهـو اهلـدف األصـلي  التجاريـة، املعـامالت تكـاليف الـدول بالدرجـة األوىل يف خفـض بـني التجـاري التبـادل تيسـري يسـاهم
يا يف كـانون األول (ديســمرب) التفاقيـة تيسـري التجـارة ملنظمـة التجـارة العامليـة، والــيت أقـرت يف مـؤمتر بـايل املنعقـد يف إندونيسـ

 اهتمـامتزايـد  ورغـم والتصـدير وتسـتهدف خفـض تكلفتهـا. ادلالسـتري  املعـدة البضـائع ختلـيص إجـراءات تـنظم والـيت ،٢٠١٣
 عرضـة للتـأخري فهي ما تزال خالل السنوات املاضية، حركة البضائع عرب احلدود مراقبة بعمليات املتعلقة إىل التكاليف الدول

  إضافية.  التدفق التجاري وغالباً ما يكّبد الشاحنني واملستهلكني تكاليف بشكل يعيق حرية احلدود على

التكــاليف  ضــعف قـدرات هــذه الــدول علـى حتمــل رغــم الناميـة، الــدول مرتفعــة نسـبياً يف القيـام باألعمــال تعتـرب تكــاليف
 البلـدان األقـل منـواً  علـى تـؤثر سـلبا والنقـل والـيت االتصـال بضـعف العوامـل اجلغرافيـة املتعلقـة مـن العديـد اإلضـافية. وهنـاك

)LDCs(نائيـة. وتتسـم هـذه البلـدان ببنيـة نقـل  مناطق يف صغرية أو تقع مكّونة من جزر أو ساحلية، ، والكثري منا بلدان غري
 حاويـة تكلفـة نقـل يف هذه البلدان أعلى من غريها، حيـث أن متوسـط التجارة تكاليف حتتية ضعيفة جداً مما جيعل متوسط

 األراضـــيوللوضـــع يف . )ITC, 2013( % عنـــه مـــن البلـــدان الناميـــة األخـــرى٤٣أعلـــى بنســـبة  البلـــدان األقـــل منـــواً مـــن 
الفلسطينية خصوصيته حبكم استمرار االحتالل وسياسات تقييد التجارة اليت تنتهجها سلطة االحتالل بذرائع "أمنية"، مما 
يـؤدي إىل زيـادة تكلفـة التجـارة الفلسـطينية. كمـا تفـرض هـذه القيـود حتـديات إضـافية علـى الشـاحنني الفلسـطينيني ختتلـف 

  رى.عن تلك املتعارف عليها يف بلدان نامية أخ

وكما ذكر يف الفصل األول، فإن اهليمنة اإلسرائيلية شبه املطلقة على التجارة الفلسطينية من خالل السيطرة الكاملة على  
، أي أن واقــع واً ســاحلية األقــل منــالاملعــابر الدوليــة والداخليــة يفــاقم املشــاكل املعتــادة الــيت تواجههــا أي دولــة مــن الــدول غــري 

. ويبني هذا الفصل كيف أن تطبيـق أ)٢٠١٤(جملس الشاحنني الفلسطيين،  سوأ من أي بلد آخرالتجارة الفلسطينية هو أ
احملتلـة سـينعكس إجيابـاً علـى التجـارة الفلسـطينية، وسـيفيد التجـار الفلسـطيين  األرض الفلسـطينيةعلى  التجارة تيسري اتفاقية

وخاصـة فيمـا  هذا السياق، ينبغي االسـتفادة مـن املرونـة الـيت تتضـمنها االتفاقيـة، أسوة بالتجار اإلسرائيليني واألجانب. ويف
بإنصـاف ومبـا ينسـجم  ية احملتلـةفلسـطيناألرض التنفيذ أحكام االتفاقية على صـعيد  الفين الالزم لضمان الدعم يتعلق بتوفري
  .مع القانون

  

  أهمية وفوائد تيسير التجارة -  ألف

بعــض غــري امللّمــني حبقيقــة التجــارة الدوليــة إىل االعتقــاد بأــا عبــارة عــن حركــة الســلع واحلاويــات ووســائل النقــل الربيــة  مييــل
والبحرية واجلوية فقط. وبذلك هم يهملون جوانب مفصلية هلذه العملية تتعلق بالضوابط املفروضة على حركة التجـارة عـرب 

تية ضخمة، ومعقدة، ومتداخلة، وجزء كبـري منهـا غـري مرئيـة. وهـي تتضـمن الوثـائق احلدود الدولية وتنظيمها بواسطة بىن حت
 االهتمــام مــر الــذي يســتدعيوالتعامــل مــع البيانــات املتعلقــة حبركــة الســلع ومناولتهــا، والشــكليات واإلجــراءات األخــرى، األ



٢٥ 

تســاهم يف زيــادة القيمــة املضــافة لقطــاع والــيت تعــين إلغــاء كافــة الشــكليات واإلجــراءات والوثــائق الــيت ال كفــاءة التجــارة، ب
  .)٢٠١١(اخلالدي،  التجارة اخلارجية

للمعــامالت التجاريــة عــرب احلــدود قائمــة علــى توحيــد مالئمــة تســتهدف تــدابري تيســري التجــارة يئــة بيئــة  ،وفقــاً لألونكتــاد
الشـــحن واملـــرور العـــابر (ترانزيـــت) وتبســـيط اإلجـــراءات واملمارســـات يف جمـــاالت "اجلمـــارك ومتطلبـــات التوثيـــق ومتطلبـــات 

ولذلك فإن املتطلبات اخلاصة بكـل مـن اـاالت املختلفـة املتعلقـة بتيسـري  .)٢٠٠٦(األونكتاد،  وترتيبات التجارة والنقل"
 التجارة تستدعي التنسـيق الوثيـق "بـني التجـار واملتعهـدين ومقـدمي اخلـدمات واجلمـارك وشـىت الـوزارات واجلهـات التنظيميـة

  ."خرطة يف عملية التجارة الدوليةاملن

 شـكل والـذي العامليـة التجـارة ، يشـري املفهـوم الـذي تتبنـاه منظمـة"التجـارة تيسـري "واحـد ملصـطلح ورغـم عـدم وجـود تعريـف

 واملمارسـات األنشـطةداء و األ ـا ، والـيت يُقصـد"الدوليـة التجـارة إجـراءات وتنسـيق تيسـري"إىل  تيسـري التجـارة  اتفاقيـة أسـاس

 عنهـا والتصـريح وعرضـها الدوليـة التجـارة يف البضـائع حلركـة املطلوبـة مجـع البيانـات يف اختاذهـا يـتم الـيت الرمسيـة أو الشـكلية

. أمـا االحتــاد اجلمركـي لالحتــاد األورويب فيعـرف تيســري التجـارة بأنــه تبسـيط وموائمــة إجــراءات )WTO, 2013( ومعاجلتهـا
االســترياد والتصــدير، وحتديــداً األنشــطة  الــيت تتضــمن مجــع وتقــدمي ومعاجلــة وتوصــيل  التجــارة الدوليــة مبــا يف ذلــك إجــراءات

  .)European Commission, 2015( البيانات الالزمة حلركة البضائع يف التجارة الدولية

الـدول إن تيسري التجارة الدولية ليس هـدفاً حبـد ذاتـه، بـل أنـه آليـة تسـتهدف تسـريع النمـو االقتصـادي مـن خـالل مسـامهة 
(اخلالـدي،  بالتجارة الدولية و جذب االستثمار احمللي واخلارجي من أجل خلق فرص عمل جديدة وزيـادة االنتـاج وتنويعـه

. ويتطلب تيسري التجـارة حتسـني اإلجـراءات والضـوابط الناظمـة حلركـة البضـائع عـرب احلـدود الوطنيـة للـدول ـدف )٢٠١١
 اجلمركـي للبضـائع التخليص إجراءات تستغرقها كفاءة التجارة. فكلما زادت املدة اليتتقليل أعباء التكلفة املرتبطة ا ورفع  

 إضـافيةالتكـاليف املرتبطـة بالتجـارة الدوليـة ممـا يضـع أعبـاء  كلمـا ارتفعـت على احلدود، وكلما اشـتد بـطء سالسـل التوريـد،
  على كاهل املستهلك النهائي. 

احلدود، ومن هنـا تنبـع  اإليرادات على حتصيل وحتسني لى زيادة قدرات اجلماركجبعلها أكثر كفاءة يساعد ع التجارة فتيسري
 احلـدود، عـرب ختلـيص البضـائع وضرورا، حيث أن تطبيقها قد يكون له تأثري مباشر على سـرعة التجارة أمهية اتفاقية تيسري

 التوريـد سالسـل وانتشـار منـو ومـع .الفعلـي ورصـد الصـفقات التجاريـة قيـاس حجـم التجـارة علـى الشـفافية، والقـدرة وحتسـني

 تستفيد توريد سلسلة لصنع الرئيسية املكونات تشكل إحدى التجارة فإن القدرة على تنبؤ إجراءات تيسري والعاملية، اإلقليمية

  .)ITC, 2013: p. 1( النامية الدول منها

  :)٢٠٠٦(األونكتاد،  التاليةوتعترب األونكتاد أن النجاح يف تيسري التجارة يستوجب اختاذ التدابري 

 حتديد الشكليات واإلجراءات والوثائق ووضع مناذج الكرتونية ملعامالت التجارة الدولية؛ )١

تســـريع حركـــة البضـــائع مـــن خـــالل حتســـني العمليـــات يف أجهـــزة اجلمـــارك (شـــفافية ميكـــن التنبـــؤ ـــا) ويف اإلطـــار  )٢
 وجيا املعلومات وأمتتة اجلمارك؛استخدام تكنولالتنظيمي والبنية األساسية للنقل واالتصاالت فضًال عن 
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نشــر البيانــات املتعلقــة بالتجــارة لتكــون مبتنــاول مجيــع األطــراف املعنيــة وخاصــة الشــاحنني، والشــركات، ومــزّودي  )٣
  اخلدمات واملؤسسات العامة، وحتقيق ذلك من خالل إجياد آلية للتشاور (هيئات لتيسري التجارة).

والناميـة علـى حـٍد  املتقدمـة التجـارة وتظهـر أـا تعـود بالفائـدة علـى الـدول علـى حسـنات تيسـريتؤكـد  قويـة هنـاك مؤشـرات
االلتزامـات  تنفيـذ تخوفهـا مـن تكـاليفلالتجـارة  تيسـري التفاقيـة متحمسـة غـري الـدول الناميـة بعـض كـن كـان هنـاكسـواء. ول

 االقتصـادي التعـاون منظمـة الـدول املتقدمـة) بتقـديرات(خاصـة  االتفاقيـة باملقابـل، يستشـهد مؤيـدو  .املرتتبـة علـى االتفاقيـة

 ويشـريون إىل أن تكـاليف عـدم الناميـة، يف الـدول %١٥,٥-١٣ بنسـبة التجاريـة املعـامالت تكـاليف حـول خفـض التنميـة

 .)ITC, 2013( التنمية يف التجارة وذلك بسبب مسامهة تيسري تنفيذها تكاليف من أعلى ستكون االتفاقية تنفيذ

تتكون اتفاقية تيسري التجارة من ثالث عشرة مادة مقسمة إىل قسمني، يتناول األول اإلجراءات وااللتزامات ذات العالقـة 
بتيســري التجــارة، يف حــني يركــز الثــاين علــى مرونــة التــدابري (املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية) الــيت ســيجري اعتمادهــا جتــاه الــدول 

يستعرض هذا الفصل أحكام ونصوص االتفاقية باملقارنة مع الوضع احلايل، وذلك دف إلقاء و النامية والدول األقل منواً. 
  الضوء على الفوائد احملتملة لتنفيذها على حركة البضائع وخفض تكاليف التجارة الفلسطينية.

 

  السادسة -المواد األولى :المعلومات والشفافيةب المتعلقةتطبيقات اتفاقية تيسير التجارة - باء

  المادة األولى: نشر وإتاحة المعلومات .١

 املتعلقـة بـاإلجراءات أحـدث املعلومـات علـى احلصـول تؤكـد املـادة األوىل مـن اتفاقيـة تيسـري التجـارة علـى مبـدأ الشـفافية يف

والوثـائق واالسترياد، وكذلك متكني الشاحنني وكافة اجلهات املعنية من احلصـول علـى النمـاذج  اخلاصة بالتصدير واملتطلبات
نرتنــت حبيــث تكــون مبتنــاول اجلميــع. وتشــّدد هــذه املــادة علــى أمهيــة نشــر  ة بالتجــارة مــن خــالل نشــرها علــى اإلذات العالقــ

 نشر كافة املعلومات املتعلقة بالتجارة، كنقاط االستفسار وإجراءات اإلخطار على االنرتنت، حيث تقع على عاتق الدول

والـواردات. وتتضـمن هـذه املعلومـات النمـاذج  للصـادرات اجلمركـي التخلـيص جـراءاتمبتطلبـات وإ املعلومـات املتعلقـة كـل
املنشـأ،  وقواعـد البضـائع لألغـراض اجلمركيـة، وتقيـيم وقواعـد تصـنيف والضـرائب، اجلمركيـة املطلوبـة، واملسـتندات، والرسـوم

 حصـص التجارة واإلجـراءات اخلاصـة بـإدارة ر (الرتانزيت)، والغرامات، وإجراءات االستئناف، واتفاقياتو العب  على والقيود

  .اجلمركية التعريفة

يف   علــى إســرائيل (كدولــة عضــوتكتســب هــذه األحكــام أمهيــة خاصــة بالنســبة لتيســري التجــارة الفلســطينية، حيــث يتعــني
ة، والعربيــة منظمــة التجــارة العامليــة) نشــر كافــة الوثــائق اخلاصــة باالســترياد والتصــدير بأقصــى ســرعة ممكنــة وباللغــات العربيــ

ليزيــــة، وذلــــك جلعلهــــا متاحــــة للتــــاجر الفلســــطيين واألجنــــيب أســــوة بالتــــاجر االســــرائيلي. إن التــــزام ســــلطات اجلمــــارك واالجن
االســرائيلية وخمتلــف الوكــاالت املختصــة بتنفيــذ أحكــام هــذه املــادة جيعــل التــاجر الفلســطيين أكثــر درايــة ومعرفــة مبتطلبــات 
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احلصول علـى الوثـائق والنمـاذج واملعلومـات بلغتـه، األمـر الـذي سيسـاعده علـى إدارة جتارتـه وإجراءات التجارة، وميّكنه من 
  بشكل أفضل، واختاذ القرارات واحلصول على املعلومات وتسريع التخليص اجلمركي وختفيض تكاليفه.

  نفاذالقبل  واالطالعالتعقيب والتشاور المادة الثانية: فرصة  .٢

 جديـدة عنـد صـياغة أيـة قـوانني ة،املعنيـ ومجيـع األطـراف ،الشـاحنني مـع تلزم أحكام املادة الثانيـة الـدول األعضـاء بالتشـاور 

 والتجـار سـلطات احلـدود بـني اجلمركـي، فضـًال عـن ضـرورة التشـاور املنـتظم عنهـا والتخلـيص واإلفـراج البضـائع حبركـة تتعلـق

   .اإلقليم اخلاضع لسيطرة الدولة الطرف يف االتفاقية املعنيني داخل من األطراف وغريهم

إن الشــاحنني الفلســطينيني، ومؤسســات األعمــال واجلهــات الرمسيــة األخــرى مهمشــون مــن ناحيــة املشــاركة يف صــنع القــرار 
تبـّني القوانني الكفيلـة بتيسـري التجـارة، حيـث أن كـل ذلـك يقـع حتـت سـيطرة السـلطات االسـرائيلية، كمـا يو ووضع األنظمة 

  من التايل:

خضوع الشحنات الفلسطينية إلجراءات التفتيش األمـين الـذي يتسـبب بتـأخري يفـوق بكثـري أي تـأخري قـد تعـاين   . أ
  اإلسرائيلية؛ والشحنات منه البضائع

تطبيق القوانني واإلجراءات اإلسرائيلية على  كافة جوانـب التجـارة اخلارجيـة الفلسـطينية دون أي مشـاركة للتجـار   . ب
الفلســطينيني أو ألي مؤسســة فلســطينية معنيــة، حيــث أــم دائمــاً يف جانــب املتلقــي وغالبــاً مــا جيهلــون مضــمون 

 هذه القوانني واألنظمة؛

عــدم قــدرة التــاجر الفلســطيين علــى التواصــل املباشــر مــع املؤسســات اإلســرائيلية والوصــول إىل احملطــات اجلمركيــة   . ج
دون إمكانية فحـص البضـائع أو تعـديل األخطـاء بشـكل فـوري إن لـزم لتيسري معامالت حركة بضائعه، مما حيول 

 األمر؛

احلـدود وداخـل احملطـات عدم وجود خملصني مجركيني فلسطينيني والذين يفرتض أن ميثلـوا مصـاحل الشـاحنني علـى   . د
 اجلمركية؛

  جباية اإليرادات اجلمركية من قبل سلطة أجنبية وهي سلطة اجلمارك اإلسرائيلية.  . ه

لتجارة للفلسطينيني يستلزم من اجلهات االسرائيلية الرمسية االمتثال ألحكام املادة الثانية من االتفاقيـة، والتشـاور إن تيسري ا
ومع الشاحنني الفلسـطينيني، ومؤسسـات األعمـال واجلهـات الفلسـطينية  السلطة الوطنية الفلسطينيةمع اجلهات الرمسية يف 

املعنيــة ــدف إشــراكهم يف عمليــة تعــديل القــوانني واإلجــراءات مبــا يتوافــق مــع أحكــام االتفاقيــة، وذلــك لكــي تكــون جــاهزة 
كـام هـذه املـادة سـيحّل لتطبيقها علـى أراضـيها واألراضـي الفلسـطينية عنـد دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ. كمـا أن تطبيـق أح

إىل  إشكالية كبرية يواجهها التجار الفلسطينيون واملؤسسات الفلسطينية جرّاء القيود االسرائيلية، حيث ُمينعون مـن الوصـول
حمطات أو خمازن اجلمارك االسرائيلية للتأكد من أن السلطات تتعامـل مـع شـحنام وفقـاً للقـانون الـذي يفـرتض بـه تيسـري 

هذه العمليـات يبـّدد الكثـري مـن خمـاوف الشـاحنني الفلسـطينيني وشـكوكهم جتـاه معاملـة وشفافية مان نزاهة التجارة. إن ض
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ر بضـــائعهم، ويـــؤدي إىل تســـريع اإلفـــراج عـــن الشـــحنات، ويضـــع حـــداً للتـــأخري التعســـفي، والطويـــل واملكلـــف، ولالضـــطرا
  للتخزين على املعابر احلدودية.

  القرارات المسبقة المادة الثالثة: التزام دول باتخاذ .٣

 من املفرتض أن تساهم االتفاقية بتيسـري التجـارة بدرجـة كبـرية وذلـك نظـراً لاللتـزام املفـروض علـى الـدول األعضـاء بإصـدار

مسبقة تتسم بالوضوح والشفافية بشأن املعلومات واإلجراءات ونشرها لتمكني التجار من احلصول على أكـرب قـدر  قرارات
التجاريـة، كمـا يسـاعد التجـار  املعـامالت يف الوضـوح وجتنّـب الشـك ت املسـبقة الواضـحة تسـاهم يفمن املعلومـات. فـالقرارا

املسـبق لتكلفـة الرسـوم، واجلمـارك وسـائر اخلــدمات، ممـا يسـاعد بـدوره يف حتديـد سـعر ـائي معقـول للســلعة،  التقـديرعلـى 
   .التجارة وخصوصاً يف احلالة الفلسطينية ويؤدي يف النهاية إىل حتّسن القدرة على التنبؤ وبالتايل إىل تنمية

إن تطبيــق هــذه املــادة ميكــن أن يعــاجل القــرارات التعســفية الــيت تتخــذها الســلطات االســرائيلية والــيت تــؤدي إىل تقييــد التجــارة 
اطق الفلسطينية دون أي وجه حق، كعدم الوضوح بشأن نطاق القيود املفروضة على السلع الـيت يسـمح باسـتريادها إىل املنـ

، كاملواد واملعدات ثنائية االستخدام، واليت غالباً ما يتم احتجازها لفرتات طويلـة السلطة الوطنية الفلسطينيةاخلاضعة لوالية 
ميكـن أن تفـتح  املنشـأ وقواعـد البضـائع اجلمركيـة وتصـنيف يف املعـابر. عـالوة علـى ذلـك، فـإن القـرارات املتعلقـة بالتقـديرات

 أفضـل معاملـة علـى أجـل احلصـول مـن الرشـوة والفسـاد، حيـث يضـطر الشـاحنون إىل اللجـوء إىلب اجلمركـي للتهـرّ  البـاب

. ولـذلك فـإن امتنـاع السـلطات عـن أ)٢٠١٤(جملـس الشـاحنني الفلسـطيين،  لبضائعهم ولتسريع عملية التخليص اجلمركـي
 التنبؤ الضائع الفلسطينية من شأنه أن يعزز إمكانيةوااللتزام ا جتاه  املسبقة اختاذ القرارات التعسفية وضمان اختاذ القرارات

واملنشـأ، ويزيـد مـن  اجلمركـي يـيموالتق اجلمـارك حـول التعريفـة سلطات مع النزاعات وحيّد من احلدود، التجارية عرب باملعامالت
 سـالمة ونزاهـة يف سيسـاهم يف التقليـل مـن الطعـن ممـا البضـائع، عـن اإلفـراج تفضـيلية وقـت معاملـة علـى احلصـول إمكانيـة

  البضائع ويقلل من الفساد. عن اإلفراج خالل اإلجراءات اجلمركية

  المادة الرابعة: إجراءات المراجعة والطعن واالستئناف .٤

األمهيـــة مبكـــان مـــنح التجـــار املتضـــررين مـــن قـــرارات وممارســـات الســـلطات واجلهـــات ذات العالقـــة بالعمليـــة التجاريـــة   مـــن
كســلطات اجلمــارك مــثًال فرصــة خماطبــة هــذه الســلطات ومطالبتهــا بتربيــر هــذه القــرارات، وكــذلك مــنحهم حــق اللجــوء إىل 

دف الرئيســي مــن املــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة، والــيت جتيــز القضــاء للطعــن يف صــحة ومشــروعية هــذه القــرارات. وهــذا هــو اهلــ
أو أي  اجلمارك سلطات جانب أو أخطاء من قضائية أو إدارية إجراءات مراجعة أية أو أحكامها للجهات املتضررة استئناف

املتضـررين  تجـاريـوفر احلمايـة جلميـع اجلهـات وال وما من شك بأن حق املراجعة واالسـتئناف .جهاز رقايب آخر على احلدود
 أن تشـكل عمليـة ذلـك، ميكـن إىل النافـذة. باإلضـافة واللـوائح القوانني قد تنتهك اليت اجلمارك سلطات أخطاء أو قرارات من

 لتحقيــق املزيــد مــن التوحيــد بــني البلــدان يف تطبيــق القــوانني وســيلة مناســبة املختصــة مراجعــة القــرارات مــن قبــل الســلطة

  .)ITC, 2013( العاملية اجلمارك ذلك منظمةوالتشريعات كما تشجع على 
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ومــن أجــل تنفيــذ أحكــام هــذه املــادة يتعــني علــى الســلطات االســرائيلية إزالــة كافــة القيــود املفروضــة علــى وصــول الشــاحنني  
مـارك الفلسطينيني إىل احملطات اجلمركية يف املنافذ الربية، والبحرية واجلويـة، وذلـك لتمكيـنهم مـن مراجعـة قـرارات سـلطة اجل

  بشكل شخصي أو من خالل وكيل للشاحن وكذلك حرية الوصول إىل احملاكم املختصة لالستئناف إذا لزم األمر.

  المادة الخامسة: إجراءات وتدابير أخرى لتعزيز الحياد، وعدم التمييز والشفافية  .٥

 األغذيـة، واملشـروبات، واألعـالفوتفتـيش  احلـدود األطراف واجب القيام مبراقبـة تضع أحكام هذه املادة على عاتق الدول

 مــن املســتهلكني محايــة ــدف واملواشــي. وعلــى هــذا األســاس، ختضــع الســلطات الكثــري مــن البضــائع للتفتــيش الصــحي

ضـمن  األسواق. ويف حال شكت أجهزة الرقابة يف أن بعـض املـواد أو السـلع يف فاسدة عند طرحها قد تكون اليت املنتجات
وصـول أي منتجـات  فهي متيل إىل االفرتاض بأن الشحنة بأكملها فاسدة، وجيب تفتيشها ملنـع هي غري آمنة، شحنة معينة

 مسـتقلة الصـحية جيـب أن تـتم بطريقـة غـري آمنـة إىل األسـواق. وتـنص أحكـام هـذه املـادة أيضـاً علـى أن حتلـيالت املخـاطر

يتكبدها الشاحنون واخلسائر اليت قد  اليت التكاليف ،وموضوعية وشفافة، و أن تنتج هذه الفحوص نتائج علمية. ويف ضوء
عنـد قيـام الـدول األطـراف  .ثـان رأي علـى تلحـق بالبضـاعة املشـكوك بعـدم سـالمتها، جيـوز ملـن يرغـب مـن التجـار احلصـول

 إدارة املخـاطر، أسـاس علـى ينبغـي هلـا القيـام بـذلك باالتفاقيـة بإصـدار تعليمـات لتشـديد الرقابـة والتفتـيش علـى البضـائع،

 مـا يربرهـا ونشـر مبجـرد انتفـاء اإلجـراءات هـذه بسـحب تقـوم وأن الدخول، على كافة منافذ موحد بشكل اإلجراءات وتطبيق

أثبـت  وإذا بضـائعهم. حجـز وكالئهـم عنـد ذا اخلصـوص. وتقضـي أحكـام هـذه املـادة بضـرورة إخطـار الشـاحنني أو إعالن
  .نة ثانيةحيق للشاحن طلب حتليل عي فاسدة، األويل أا الفحص

  الحالة الدراسية الثانية: الصادرات الزراعية الفلسطينية

الفلسـطينية وذلـك خـالل نقـل احملاصـيل مـن  الزراعيـةتلحق املمارسـات اإلسـرائيلية أضـراراً فادحـة باملنتجـات 
قطــاع غــزة إىل الضــفة الغربيــة أو للتصــدير إىل اخلــارج. فكــل عــام تتلقــى وزارة الزراعــة الفلســطينية كتابــاً رمسيــاً 
مـــن وزارة الزراعـــة االســـرائيلية تـــنص علـــى أنـــه ال مـــانع مـــن دخـــول الفراولـــة الفلســـطينية مـــن غـــزة إىل الضـــفة 

دارة املدنيــة اإلســرائيلية يف الضــفة الغربيــة ال يســمح عــادة بإدخــال الفراولــة مــن غــزة، الغربيــة. لكــن منســق اإل
اجلمركـي"  االحتـادوذلك إلفساح اال لتسويق الفراولة املنتجة يف إسرائيل يف الضفة الغربية (ضمن شـروط "
مح بإدخاهلــا إىل احلــايل). ورغــم أن بضــاعة غــزة تغــادر مــن مطــار بــن غوريــون إىل الســوق األوروبيــة،  ال يســ

الضــفة الغربيــة. ويقــول املســؤولون يف وزارة الزراعــة الفلســطينية أن هــذه املســألة ال تتعلــق بــاألمن، بــل أن هلــا 
% مــن الفراولــة الــيت تســتهلك يف الضــفة الغربيــة منشــأها إســرائيل، وال ٨٠أبعــاداً سياســية واقتصــادية، ألن 

مبثابة سـوق احتيـاطي للبضـائع االسـرائيلية  هي ن الضفة الغربيةتتوافق مع املعايري واملقاييس األوروبية حيث أ
  .)٢٠١٤(أبو لنب،  متدنية اجلودة

كما يتكبد التجار الفلسطينيون تكاليف إضافية عند نقل املواشـي، كاألغنـام واملـاعز مـن الضـفة الغربيـة إىل 
ليت يعتزم نقلها إىل غزة مـن معـرب غزة. عادًة يستأجر التاجر حظرية داخل الضفة الغربية جيمع فيها املواشي ا
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ترقومية أو طولكرم يف رحلة عرب إسرائيل تسـتغرق سـاعتني. وحبسـب اإلجـراءات املطبقـة، فإنـه بعـد احلصـول 
علـــى إذن املــــرور العـــابر (ترانزيــــت)، جيـــب علــــى التـــاجر الفلســــطيين التنســـيق مــــع ضـــابط االدارة املدنيــــة يف 

سرائيل، ويف أحسن األحوال يتم احلصـول علـى إنقل املواشي عرب مستوطنة بيت إيل قرب رام اهللا للسماح ب
ـــة للعـــاملني علـــى أتصـــريح بالنقـــل خـــالل  املزيـــد مـــن  املعـــابر إىلســـبوعني، بينمـــا قـــد تـــؤدي القـــرارات املزاجي

ممــا  التــاجرالتــأخري، فتســتغرق العمليــة أســابيع إضــافية يــتم خالهلــا إطعــام املواشــي يف احلظــائر علــى حســاب 
 .أ)٢٠١٤؛ جملس الشاحنني الفلسطيين، ٢٠١٤(أبو لنب،  ا ويلحق اخلسائر بالتاجريرفع كلفته

واإلجراءات التأديبية  المادة السادسة: ضبط وتنظيم الرسوم والتكاليف المفروضة على الصادرات .٦
   والعقوبات ذات الصلة

املقدمـة مـن قبـل  يتناسـب مـع قيمـة اخلدمـةاجلمركيـة واملعـامالت التجاريـة مبـا  مـن تكلفـة الرسـوم إىل احلـدّ  ـدف هـذه املـادة
ـــنّص عليهـــا  اجلهـــات املختصـــة، ومـــن ضـــمنها ســـلطات اجلمـــارك واجلهـــات األخـــرى ذات العالقـــة وفقـــاً لاللتزامـــات الـــيت ت

كافــة املعلومــات  ملزمــة بنشــر األطــراف . ولــذلك، فــإن الــدول١٩٩٤االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة "اجلــات" لعــام 
بشـكل دوري (كمـا تـنص املـادة األوىل مـن اتفاقيـة  ومراجعتهـاومـا اسـتجد عليهـا مـن تعـديالت والتكاليف  سوماملتعلقة بالر 

نشر كافة املعلومات قبل على الواردات والصادرات املعدلة  الرسومدفع ب املطالبة للدول األطراف  ال حيق . و تيسري التجارة)
  اولة للتقليل من تنوعها وعددها.إجراء مراجعة دورية للرسوم يف حمويتعني ، بشأا

 املسـؤولني التأديبيـة والـيت تتكـون مـن فـرض غرامـات فقـط علـى األشـخاص اإلجـراءات وضع عدد مـن عالوة على ذلك، مت

و أن تأخـذ يف عـني االعتبـار  املخالفـة حجـم مـع هـذه الغرامـات تتناسـب أن علـى األنظمـة، أو خمالفـة القـوانني فعليـاً عـن
 مـن وحمـدودة حمـّددة فـرتة خـالل فرضـها يـتم وينبغـي أن جيـب تسـليم إشـعار خطـي بشـأن هـذه الغرامـات،و الظـروف احمليطـة. 

اإلجـراءات  علـى وإمكانيـة االعـرتاض والغرامـات بصـورة اعتباطيـة الرسـوم فـرض احلـد مـن شـّك أن ال .وقـوع املخالفـة املزعومـة
بشكل عام وللمصدرين واملستوردين  ، هو أمر مفيد لألعمالحجم املخالفة كما تنّص االتفاقية مع املتكافئة التعسفية وغري

  .الفلسطينني بشكل خاص

  

 المادة السابعة :اإلفراج عن البضائع والتخليص الجمركيب المتعلقةتطبيقات اتفاقية تيسير التجارة  - جيم

األعضـاء  الـدول علـى يتعـني الـيت اإلجراءاتامهيـة خاصـة للتجـارة الفلسـطينية حيـث اـا تتعلـق مباشـرة بـاملـادة السـابعة  متثـل
اجلمركــي للصــادرات والــواردات، مبــا فيهــا البضــائع العــابرة  البضــائع والتخلــيص اإلفــراج عــن أجــل اختاذهــا واتباعهــا مــن

 إجـراءات احلـدود مـن وغريهـا اجلمركيـة الواجـب اتباعهـا يف اإلجـراءات املمارسـات املـادة أفضـل (الرتانزيـت). وحتـّدد هـذه

 لتبسـيط الدوليـة املنصـوص عليهـا يف "االتفاقيـة تلـك العامليـة، وخاصـة اجلمـارك سـجم مـع توصـيات منظمـةاألخـرى، مبـا ين

املعدلـة، والـيت اعتمـدها جملـس منظمـة  كيوتـو اتفاقيـة املعدلة. وتستهدف كيوتو" يف "اتفاقية اجلمركية" أو وتنسيق اإلجراءات
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 الوقـت يف مبسـطة وفعالـة إجـراءات عـرب تطبيـق الفعالـة، وذلـك ابـةوضـمان الرق التجـارة ، تيسـري١٩٩٩اجلمـارك العامليـة عـام 

  حتفظ هي: دون نفسه. وأهّم املبادئ الواردة يف هذه االتفاقية اليت جيب على الدول األطراف تطبيقها

 املعلومات؛ تكنولوجيا من القصوى االستفادة -

 والقوانني؛باألنظمة  االلتزام لضمان اجلمركية الرقابة من األدىن تطبيق احلد -

 اجلمركية؛ تنبؤ اإلجراءات على والقدرة الشفافية -

 املساندة؛ والوثائق البضائع بيانات وتبسيط توحيد -

  األخرى؛ األجهزة احلدودية مع تنظيم التفاعل والتداخل -

 للوكالء املعتمدين؛ مبسطة إجراءات تبين -

  البضائع.الالحق للرقابة على  والتدقيق املخاطر تقنيات إدارة استخدام -

تكتسب املادة السـابعة مـن االتفاقيـة أمهيـة خاصـة يف سـياق التجـارة الفلسـطينية بسـبب تأثريهـا علـى تيسـري حركـة البضـائع 
أحكــام  احملتلــة، وتســريع التخلــيص اجلمركــي وتقليــل التكــاليف بشــكل عــام. وفيمــا يلــي اســتعراض ألبــرز األراضــيمــن وإىل 

 هذه املادة واآلثار احملتملة لتطبيقها على التجارة الفلسطينية.

  المعامالت قبل وصول البضائع .١

على الدول األطـراف، وقبـل وصـول الشـحنات املسـتوردة، اختـاذ التـدابري اهلادفـة لتفعيـل املعـامالت املسـتندية أو اإللكرتونيـة 
وصـوهلا. ومـن املؤكـد أن التـزام إسـرائيل   مبجـرد عـن البضـائع اإلفـراجحبيـث يكـون مـن املمكـن  اإلجـراءات الشـكلية من وغريها

كدولــة عضــو بتطبيــق هــذه القاعــدة علــى التجــارة الفلســطينية سيســاعد علــى تســريع ختلــيص الــواردات الفلســطينية عمومــاً، 
شــــرية، ومنتجـــــات واملــــواد واملعــــّدات املصــــنفة علــــى أــــا ثنائيــــة االســـــتخدام خصوصــــاً، كــــاملواد الكيماويــــة، واملبيــــدات احل

التكنولوجيـــا، ومعـــدات االتصـــاالت، واملاكينـــات الصـــناعية، واحملركـــات واألجهـــزة الكهربائيـــة. يتطلـــب هـــذا بالضـــرورة تغيـــري 
اإلجراءات اإلسرائيلية املطّبقة حالياً على الشاحنني الفلسطينيني، والـيت تتطلـب البـدء بـإجراءات التخلـيص اجلمركـي للمـواد 

ستخدام فقط بعـد وصـوهلا إىل املعـابر واملـوانئ الـيت تسـيطر عليهـا إسـرائيل. إن تطبيـق هـذا املبـدأ سيسـرّع واملعدات ثنائية اال
ختلـــيص هـــذه البضـــائع ووصـــوهلا إىل األســـواق، وســـيقّلل مـــن التكـــاليف املرتتبـــة علـــى ختزينهـــا يف املســـتودعات علـــى املعـــابر 

 تصل احياناً إىل أربعة أسابيع.واليت املختلفة لفرتات 

  للرسوم والمصاريف دفع االلكترونيال .٢

بشـكل  اجلمركيـة التعريفـات مـن وغريهـا والتكـاليف الرسـوم دفـع خيـار بإتاحـة األعضـاء اتفاقيـة تيسـري التجـارة الـدول تُلـزم
اخليـار جمـدياً. إن إتاحـة هـذا اخليـار للتجـار الفلسـطينيني، ومتكيـنهم مـن الـدفع  هـذا فيـه يكـون إلكرتوين، وذلك باحلـّد الـذي

االلكرتوين املباشر (كما هو احلال بالنسبة للتجار اإلسرائيليني) يوفر عليهم اجلهد والوقت، وميّكنهم من دفـع كافـة الرسـوم 
 اجلمركية والتكاليف إىل املستفيدين دون اللجوء إىل وسطاء، مما جيعل التجارة أكثر فاعلية وكفاءة.
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  جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اإلفراج عن البضائع قبل التحديد النهائي للرسوم ال .٣

بأسـرع  والتصـدير لالسـترياد املعـّدة البضـائع عـن اإلفـراج تتـيحاعتمـاد تشـريعات وإجـراءات يف االتفاقيـة  األطـراف علـى الـدول
أو كفالـة  دفعـة مقدمـة  وهلـذا الغـرض، ميكـن طلـب .حتديد الرسوم اجلمركية والرسـوم األخـرى بشـكل ـائي وقت ممكن وقبل

املبلغ النهـائي املطلـوب. وينبغـي إعـادة أي ودائـع أو  الضمان هذا أالّ تتجاوز قيمة كافة الرسوم، على بنكية لضمان تسديد
  مبالغ متبقية منها يف حال مل تكن الزمة لتغطية أية رسوم أو تكاليف مل ُحتدد يف البداية.

داخل إسرائيل، وذلك بعـد تفريغهـا  ةاجلمركية اإلسرائيليللشاحنني الفلسطينيني حالياً ختزين بضائعهم يف املستودعات  جيوز
مــن حاويــات الشــحن وبانتظــار التخلــيص اجلمركــي. ومــن حماســن نظــام املســتودعات اجلمركيــة املعتمــدة احلــايل مــنح التــاجر 

وعلــى دفعــات مقابــل دفــع الرســوم اجلمركيــة املســتحقة لكــل دفعــة يــتم  خيــار ختلــيص كــل بضــائعه دفعــة واحــدة أو تــدرجيياً 
ختليصـــها. ولكـــن إذا ظلـــت البضـــائع يف املخـــازن املرخصـــة ملـــدة ســـنة دون دفـــع الرســـوم اجلمركيـــة املســـتحقة، حيـــّق لســـلطة 

عــن البضــائع علــى  اجلمــارك عرضــها للبيــع باعتبارهــا بضــائع مل تــتم املطالبــة ــا. إن تطبيــق هــذه القاعــدة اخلاصــة بــاإلفراج
احملتلـة مـن أجـل ختـزين البضـائع  األرض الفلسـطينيةالتجارة الفلسطينية يتطلب إقامة مسـتودعات فلسـطينية معتمـدة داخـل 

 يف أماكن قريبة، ويف متناول مستورديها وبتكاليف أقل من تكاليف التخزين يف إسرائيل.

  إدارة المخاطر .٤

ممكـن، وجتنّـب اإلجـراءات  حـد أقصـى إىل املخـاطر وفعال إلدارة مناسب نظام اعتماد مجيع الدول األطراف يف االتفاقية على
 علــى الشــحنات عاليــة التعســفية أو التمييزيــة. وميكــن وضــع نظــم إلدارة املخــاطر تأخــذ باحلســبان تشــديد الرقابــة اجلمركيــة

  املخاطر يف نفس الوقت. الشحنات منخفضة عن السريع املخاطر، واإلفراج

ذا املبدأ على التجارة الفلسطينية سيحّد من ممارسة التفتـيش التعسـفي والتمييـز ضـد التجـار الفلسـطينيني، مثـل إن تطبيق ه
الســـلطة الوطنيـــة القيـــود الصـــارمة وغـــري املـــربرة املفروضـــة علـــى اســـترياد املـــواد ثنائيـــة االســـتخدام إىل املنـــاطق اخلاضـــعة لواليـــة 

عشـرات املـواد غـري املنصـوص عليهـا يف  حيـث ضـمت إليهـاسيع هـذه القـوائم، ، وخصوصاً بعد قيام إسرائيل بتو الفلسطينية
 .لوائح "فاسينار

  التدقيق الالحق للتخليص الجمركي .٥

جاهزين  ينبغي أن يكون التجار حبيث اجلمركي، الالحقة للتخليص للعمليات حماسيب تدقيق نظام األعضاء اتباع  الدول على
 باإلجراءات اجلمركية واملتطلبات القانونية األخرى. التزامهم إلظهار اجلمارك سلطاتلتقدمي وثائق الشحن اخلاصة م إىل 
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   تحديد ونشر معّدل الوقت الالزم لإلفراج عن البضائع .٦

  همالبضـائع يـتم احتجـاز ال أنـه لتجـارا طمأنـتلاجلمركي،  الالزم لإلفراج معدل الوقت نشر على األعضاء الدول تشجيع يتم
بشكل تعسفي. ويفرتض بالـدول األعضـاء تبـادل اخلـربات يف قيـاس معـّدل الوقـت الـالزم للتخلـيص اجلمركـي، واملنهجيـات 

تســريع التخلــيص اجلمركــي واإلفــراج عــن البضــائع. إن تطبيــق هــذه القاعــدة يضــع علــى  ىاملّتبعــة، واألدوات الــيت تســاعد علــ
لــى التجــارة الفلســطينية مبــا يضــمن تســريع حركــة البضــائع عــرب احلــدود واجــب إزالــة كافــة القيــود املفروضــة ع إســرائيلعــاتق 

  . ةسرائيلياإل للبضائعلتخليص اجلمركي اوجعل املّدة الالزمة للتخليص اجلمركي للبضائع الفلسطينية مساوية ملعدل وقت 

  المعتمد  العميل/الشاحن .٧

والـذي يكتسـب صـفة  للشـاحن الـذي يسـتويف معـايري معينـة، التجـارة لتيسـري القيـام بتـدابري إضـافية األعضـاء ينبغـي للـدول
ـدف إىل  إضـافية تتضـمن إجـراءات حنـو وضـع بـرامج اجلمـارك اجتهـت سـلطات األخـرية، السـنوات ففـي "."املشـتغل املعتمـد

مـن أعمـال والبيانـات والتقليـل  متطلبـات الوثـائق اجلمركـي، واحلـّد مـن مثـل تسـريع اإلفـراج التجـارة لفئـة مـن التجـار، تيسـري
باالمتثـال الكامـل  مشـتغلني "موثـوقني"، حيـث تكـون لـديهم سـجالت حافلـة التجـار اعتبـار هـؤالء التفتـيش املـادي. وميكـن

 مثـل هـؤالء التجـار اسـم األورويب، ُيطلـق علـى االحتـاد تكـون املخـاطر املرتبطـة ـم منخفضـة. يف احلـدود، وبالتـايل ملتطلبـات
حافل باالمتثال،  مثل وجود سجل معينة م مينحون مثل هذه الصفة عند استيفائهم ملعايرياملعتمد"، وه االقتصادي العميل"

  والقدرة على مسك احلسابات، وتلبية وسداد االلتزامات املالية (توفر السيولة) وضمان أمن السلسلة اللوجستية.

متنح التجار الفلسطينيني فرصة االسـتفادة  إن على إسرائيل، وكجزء من التزاماا كدولة عضو يف اتفاقية تيسري التجارة، أن
عمـالء أو كمن هذا املبدأ الوارد يف املادة السابعة، حبيث يتم اعتماد التجار الفلسطينيني الـذين يسـتوفون املعـايري املـذكورة "

علـــى معتمـــدين". ولكـــي ينتفـــع الشـــاحنون الفلســـطينيون مـــن هـــذا املبـــدأ أســـوة بالشـــاحنني اإلســـرائيليني، جيـــب  شـــاحنني
الســــلطات االســــرائيلية أن تبــــدي االســــتعداد العتمــــاد مشــــتغلني فلســــطينيني قــــوًال وفعــــًال. باملقابــــل، جيــــب علــــى التجــــار 

ــــنهم مــــن أن يصــــبحوا يف عــــداد "  العمالء/الشــــاحننيالفلســــطينيني االمتثــــال لكافــــة القــــوانني واألنظمــــة التجاريــــة الــــيت متّك
 ة الفلسطينية برمتها.املعتمدين" مما يؤدي إىل تيسري وتقوية التجار 

  الشحنات السريعة .٨

للشحنات  األقل بالنسبة السريع عن البضائع، على اختاذ أو اإلبقاء على تدابري متكن من اإلفراج األعضاء الدول على يتعني
 يعتمـد منهـا العديـد أن حيـث السـريع، مثة خماوف حتيط مبشغلي خـدمات الربيـد السياق، هذا اليت تدخل عرب املطارات. ويف

 سالسـل ففـي .املناسـب الوقـت بسـرعة ويف البضـائع علـى تسـليم قـدرا أسـاس علـى اجلـوي، وتعـرض خـدماا الشـحن علـى

 علـى املناسـب الوقـت يف التسـليم االقتصـاد العـاملي احلـديث،  يسـاعد اللوجسـتية الـيت تضـيف القيمـة يف  والسالسـل التوريـد

اجلــرد، وعلــى تفــادي تكــاليف إضــافية كتخــزين البضــائع يف  قــوائم احملافظــة علــى تكلفــة مثــل األعمــال تكــاليف خفــض
  .مستودعات املطارات مما يعّزز تنافسية األعمال
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  الحالة الدراسية الثالثة: استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إن اإلجـــراءات اإلســـرائيلية املطبقـــة علـــى التجـــار الفلســـطينيني الـــذين يســـتوردون معظـــم معـــدات تكنولوجيـــا 
االتصـــاالت واملعلومـــات مـــن اخلـــارج (معظمهـــا بالشـــحن اجلـــوي) أو الـــذين يقومـــون بشـــرائها مـــن إســـرائيل 

اصـة بـاملواد واملعـدات ، تقع ضـمن نطـاق تطبيـق األنظمـة اخلالسلطة الوطنية الفلسطينيةإلدخاهلا إىل مناطق 
ثنائيــة االســـتخدام. تفـــرض هــذه اإلجـــراءات علـــى التــاجر الفلســـطيين أعبـــاء وخســائر إضـــافية قـــد تصـــل إىل 

% من قيمة الشحنة، يتم دفعها بدل أرضيات ومناولة يف املطار، مما  يفقده قدرة تنافسـية أمـام التـاجر ١٢
. فعلــــى ســــبيل املثــــال، تصــــل اخلســــائر الســــنوية )٢٠١٤(شــــركة األنظمــــة الرقميــــة االلكرتونيــــة،  اإلســــرائيلي

ألـف شـاقل  ١٠٠إلحدى أكرب الشركات العاملة يف هذا اـال جـراء هـذه اإلجـراءات التعسـفية إىل حـوايل 
دوالر أمريكــي) باإلضــافة إىل  اخلســائر غــري املباشــرة النامجــة عــن التــأخر يف تلبيــة طلبــات الــف  ٢٥(حــوايل 

الذين قد يفضل بعضهم شـراء نفـس البضـاعة مـن املسـتوردين اإلسـرائيليني ألن الزبائن وفقدان بعض الزبائن 
يتعـّني علـى املسـتورد الفلسـطيين و سعرها قد يكون أقل مـن السـوق الفلسـطينية ولتجنـب التـأخري غـري املـربر. 

يف إبراز فاتورة وبوليصة الشحن اجلوي أو البحري لـدى اإلدارة املدنيـة لكـي تبـدأ إجـراءات فحـص البضـاعة 
الــدخول، وقــد تــرتاوح مــدة هــذا اإلجــراء بــني أســبوعني إىل أربعــة أســابيع يف احلــاالت العاديــة، ممــا   مينــاء

ل يف و يســتدعي دفــع أجــرة ختــزين مرتفعــة للبضــائع يف املطــار. كمــا حيــدث تــأخري جــرّاء غيــاب املوظــف املســؤ 
اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية بســبب املــرض، أو اإلجــازات، أو األعيــاد أو االلتحــاق بــدورات تــدريب، ومجيعهــا 
تفــاقم الضــرر واخلســائر املاديــة الــيت يتكبــدها التــاجر الفلســطيين والــيت بــدورها تــؤثر ســلباً علــى االســتثمار يف 

  ٧هذا القطاع اهلام.

 السلع القابلة للتلف .٩

 خـالل ممكنـة مـن فـرتة أقصـر خـالل العاديـة، الظـروف يف للتلـف، القابلـة السـلع عـن اإلفـراج علـى األعضاء الدول يةاالتفاق تُلزم

 اإلفراج ذلك يشمل أن ، على اإلفراج قبل هلا املناسب التخزين توفري مع الفحص، عمليات وضع جدول عند األولوية إعطائها

 .املستورد طلب وبناًء على ممكنا ذلك كان مىت التخزين مرافق يف عنها

  الحالة الدراسية الرابعة: تأخير اإلفراج عن المواد األولية المستخدمة في صناعة األدوية الفلسطينية

تواجــه الصــناعات الدوائيــة الفلســطينية بعــض القيــود الــيت تفرضــها الســلطات اإلســرائيلية، إذ ينبغــي حصــول 
على تراخيص مـن وزارة الصـحة اإلسـرائيلية جتيـز هلـا اسـترياد املـواد األوليـة، بصـرف الشركات املنتجة لألدوية 

النظــر عــن مصــدر هــذه املــواد، وجيــب أن حيصــل املســتوردون علــى تــرخيص لكــل شــحنة، يف حــني حيصــل 

                                                           

امل للنظر يف يف بداية العام احلايل أقدمت االدارة املدنية للضفة الغربية يف بيت إيل على إجراء بعض التغيريات اإلدارية مما أدى إىل جتميد شبه ك ٧
 يوماً. ٥٠طلبات الشاحنني الفلطينيني حلوايل 
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 املستورد اإلسرائيلي على رخصة سنوية. زد على ذلك أن املواد األولية املستوردة من اخلـارج تتعـرض للتـأخري
بسبب الفحوصات األمنية، حيث يتم حجزها يف املـوانئ لفـرتات قـد تصـل إىل شـهرين، وذلـك إلخضـاعها 
ـــد املســـتورد الفلســـطيين مصـــاريف إضـــافية وحيرمـــه أحيانـــاً مـــن فرصـــة  للفحوصـــات األمنيـــة، األمـــر الـــذي يكّب

ازهـا يف حاويـات املشاركة يف مناقصات دولية. ويف كثري من احلاالت، تتعـرض البضـائع للتلـف خـالل احتج
(جملـس الشـاحنني الفلسـطيين،  التربيد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن املخازن  أو تقلب درجات احلـرارة

وتواجــه صــناعة األدويــة عقبــة أخــرى تتمثــل بــإدراج بعــض املــواد األوليــة الــيت تــدخل يف صــناعات  .أ)٢٠١٤
لب استريادها وإدخاهلا إىل الضفة الغربية وغزة احلصول األدوية على قوائم املواد ثنائية االستخدام، واليت يتط
الــيت تــدخل كأســاس يف العديــد مــن أصــناف  اجلليســرينعلــى تصــريح خــاص مــن اإلدارة املدنيــة، مثــل  مــادة 

، تكبّـــدت الصـــناعات الدوائيـــة ٢٠٠٠األدويـــة ومـــواد التجميـــل. ونتيجـــة هلـــذه القيـــود املفروضـــة منـــذ عـــام 
  .)Who Profits, 2012( قدت حصصاً يف األسواق احمللية والدوليةالفلسطينية خسائر كبرية وف

  

: المواد الثامنة )الترانزيتالعبور (المؤسسية و  األموربالمتعلقة  تيسير التجارة على اتفاقيةتطبيقات  - الد
  الثالثة عشرة -

  المادة الثامنة: التعاون والتنسيق بين األجهزة الحدودية .١

 عـن املسؤولةوالؤسسات واألجهزة  والتنسيق فيما بني السلطات التعاون بضمان األعضاء الدول كافةاملادة   أحكام هذه تُلزم

التجـارة. وتـنص  تيسري أجل من أنشطتها وتنسيق وعبور (الرتانزيت) البضائع الرقابة على احلدود وعن تيسري استرياد وتصدير
الـدول األعضـاء وخصوصـاً الـدول ذات احلـدود املشـرتكة اجلوانـب والتنسـيق فيمـا بـني  يتضـمن التعـاون علـى أن  املـادة هـذه

  :التالية

 يف جـانيب احلـدود اجلمركيـة علـى أي مـن يبـدأ دوام السـلطات املشـكالت عنـدما قـد تنشـأ مواعيـد العمـل: تنسـيق  ) أ
لداخليــة خمتلفــة. لكــن املشــكلة يف احلالــة الفلســطينية هــي حتّكــم إســرائيل املطلــق بكافــة املعــابر الدوليــة وا أوقــات

التشــاور مــع اجلهــات الرمسيــة والشــاحنني  )إســرائيل( واملــوانئ واملطــار. وهــذا الوضــع يتطلــب مــن ســلطة االحــتالل
الفلسطينيني حول أفضل املواعيد لفتح املعابر واملمرات اخلارجية لدخول البضائع واألشخاص واالمتناع عن اختاذ 

 القرارات األحادية وفرضها على اجلانب الفلسطيين كما هو احلال اآلن.

 مــن الســلطات اجلمركيــة بشــكل منفــرد بــدل يف بعــض األحيــان، يــؤدي عمــل والشــكليات: اإلجــراءات توحيــد  ) ب
تــأخري، بينمــا ينبغــي هلــا تنســيق العمــل والتعــاون فيمــا بينهــا  التعــاون مــع الســلطات اجلمركيــة األخــرى إىل حــدوث

ولتيسـري  واملسـتندات. البيانـات تنسـيق وخاصـة يف جمـال بشكل ميّكن الشـاحنني مـن تلبيـة االلتزامـات ذات الصـلة،
ق هـــذا املبـــدأ الـــوارد يف االتفاقيـــة، علـــى الســـلطات اإلســـرائيلية االلتـــزام بالتنســـيق الكامـــل التجـــارة الفلســـطينية وفـــ
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والدائم مع سلطة اجلمارك الفلسطينية والتجار الفلسطينيني بصفتهم شـركاء وليسـوا تـابعني، ومشـاركتهم يف صـنع 
 القرارات، ووضع السياسات وتطبيق اإلجراءات. 

فيمــــا تســــتمر إســــرائيل بعــــدم الســــماح ببنــــاء مطــــار ومرفــــأ خاصــــني  ك فيهــــا:املشــــرتكة والتشــــار  املرافــــق تطــــوير  ) ج
تشـارك األجهـزة احلدوديـة الـيت تتعامـل  بالفلسطينيني، ميكن تيسري التجارة الفلسـطينية وزيـادة فاعليتهـا مـن خـالل

األمــر التكــرار. وهــذا  لتجنــب مقــرات ومواقــع مشــرتكة لفحص/اختبــار البضــائع مــع الشــاحنني الفلســطينيني يف
يستدعي من السلطات اإلسرائيلية وسائر األجهزة احلدودية أن تكون أكثـر انفتاحـاً وشـفافية وأن تقـوم بوظائفهـا 
بــروح مــن الشــراكة التجاريــة، مبــا يف ذلــك الســماح للجهــات الرمسيــة الفلســطينية والتجــار مــن الوصــول املباشــر إىل  

 رافق املشرتكة واألجهزة املعنية.كافة امل

الشـحنات أكثـر مـن مـرة علـى أيـدي كـل مـن األجهـزة  إن الوضـع احلـايل املتمثـل مبعاينـة حمتويـات ملشـرتكة:الرقابة ا  ) د
فإن توحيـد العمليـات والتشـارك  لذا، حدوث تأخري. اإلسرائيلية والفلسطينية بشكل منفصل، يؤدي بالضرورة إىل

راءات، ويـوفر اجلهـد ويقلـل مـن وقـت إجـراءات املعاينـة والتفتـيش خيفـض تكـاليف هـذه اإلجـ وتنسـيق يف البيانـات
. ولعلـــه مـــن املفيـــد االســـتعانة بأفضـــل ةاحلدوديـــاالنتظـــار ومـــن طـــوابري الشـــاحنات الـــيت قـــد تنشـــأ علـــى النقـــاط 

  . )ITC, 2013: p. 16( املمارسات ملنظمة اجلمارك العاملية لتحسني تنسيق اإلجراءات وإدارة احلدود

   التاسعة: حركة البضائع المعدة لالستيراد تحت إشراف الجمارك المادة .٢

 املعـدة البضـائع بنقـل األطـراف يف االتفاقيـة بالسـماح علـى احلـدود، تلـزم هـذه املـادة مجيـع الـدول حركـة البضـائع لتسـريع

والسـماح بـالتخليص اجلمركـي للبضـائع علـى  إىل احملطـة اجلمركيـة التاليـة، الـدخول نقطـة مـن إشـراف اجلمـارك لالسـترياد حتـت
 األرض الفلســطينيةاحلــدود. إن تطبيــق هــذه املــادة علــى التجــارة الفلســطينية سيســاهم يف زيــادة ســرعة تــدفق البضــائع إىل 

اد احملتلة، ومن ضمنها السلع املدرجة على قوائم املواد ثنائية االستخدام. فإذا طُبقت علـى هـذه املـواد واملعـدات أحكـام املـو 
  األخرى الواردة يف االتفاقية، ال يعود من املمكن حجزها يف املوانئ أو املطارات لفرتات طويلة.

  ترانزيت)الالمتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور ( والمعمالتالمادة العاشرة: اإلجراءات  .٣

 اإلجــراءات مــن تعقيــدات احلــد إىل تعتــرب هــذه املــادة إحــدى املــواد املفصــلية يف اتفاقيــة تيســري التجــارة، وــدف أحكامهــا
تــنص علــى  ومــن املعوقــات الــيت تعيــق حركــة البضــائع، وهــي عقبــة رئيســية تواجــه الشــاحنني الفلســطينيني. كمــا واملعمــالت

  وتقليل املتطلبات املستندية إىل أقل درجة ممكنة. ضرورة وأمهية تبسيط

قـد   األعضـاء ينبغـي أن تكـون الـدول التنفيـذ، حيـز االتفاقية لدى دخول والوثائق: واملعمالت اإلجراءات متطلبات  ) أ
اتسـاقها مـع  مـن والتأكـد وعبـور البضـائع، وتصـدير السـترياد والوثـائق الالزمـة املعمـالت اإلجـراءات أـت مراجعـة

 مـن اجلمركــي للبضـائع. كمـا ينبغـي التأكـد مــن أن اإلجـراءات املتبعـة حتـدّ  والتخلـيص احلاجـة إىل سـرعة اإلفـراج

 إىل احلد املقيدة للتجارة يتم تقليل اإلجراءات أن الالزم إلائها، و ومن الوقت امللقاة على عاتق التجار التكاليف

  تنتهي احلاجة إليها. وإلغائها عندما األدىن
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اإللكرتونيـة يف إجـراءات االسـترياد والتصـدير أو  الوثـائق قبـول األعضـاء علـى الـدول :والوثـائق املصـورة الُنسـخ قبـول  ) ب
اإللكرتونيـة  الُنسـخ بقبـول أمكـن ذلـك، مـىت احلكوميـة، الوكـاالت إلـزام ، ومناسـباً  ذلـك كـان (الرتانزيـت) مـىتالعبور 

عـالوًة علـى ذلـك، ال حيـّق  .للوثائق الورقية األصلية عندما تكون هذه األصول يف عهدة وكاالت حكوميـة أخـرى
ر املقدمــة إىل ســلطة اجلمــارك يف إحــدى للــدول األعضــاء املطالبــة بنســخة أصــلية أو نســخة مــن بيانــات التصــدي

 الدول املصدرة كشرط لالسترياد.

 املمارسـات الدوليـة يف تيسـري التجـارة،  أفضـل اتبـاع علـى األعضـاء الـدولَ  االتفاقيـة حتـثّ  الدولية: املعايري استخدام  ) ج

للـــدول األعضـــاء االسرتشـــاد وذلـــك باملشـــاركة يف املراجعـــة الدوريـــة هلـــا وتعزيـــز التنفيـــذ. ويف هـــذا الصـــدد، ميكـــن 
 .(UN/CEFACT, 2015)األمم املتحدة لتيسري التجارة واألعمال التجارية وااللكرتونية  مركز بتوصيات

يعتــرب نظــام النافــذة الواحــدة حــًال فعــاًال للتغلــب علــى املتطلبــات التنظيميــة والتشــغيلية املعقــدة  املوحــدة: النافــذة  ) د
ومــات يف شـــىت البلــدان. وتشــكل هـــذه النافــذة وســيلًة للتخفيـــف مــن عـــدم للتجــارة الدوليــة، والـــيت تفرضــها احلك

الكفاءة التنظيمية يف عمـل السـلطات اجلمركيـة واحلدوديـة األخـرى، مـن خـالل متكـني املؤسسـات والشـركات مـن 
تقدمي البيانات املطلوبة بشكل مشرتك من عدة أطراف يف نقطة دخول واحـدة، وإجنـاز كافـة اإلجـراءات املطلوبـة 

 وقيـام الشـاحنني بتقـدمي املوحـدة النافـذة اسـتخدام لتصدير، واالسـترياد والعبـور (الرتانزيـت) يف وقـت واحـد. ويعـدل

االجهـزة  مجيـع التـزام ولكن التطبيق السليم يتطلـب .التجارة فقط منوذجاً حيتذى لتيسري مرة واحدة املطلوبة البيانات
البيانــات املطلوبــة عــن طريــق هــذه القنــاة الواحــدة. وتــدعو االتفاقيــة املعنيــة باســتخدامها والــدخول إىل  احلدوديــة

الدول األعضاء لبذل قصارى جهدها من أجل إرساء نظام النافـذة املوحـدة، وتبسـيط اإلجـراءات حبيـث ال يقـوم  
كــل جهــاز حــدودي مشــارك يف النظــام بطلــب البيانــات املتــوفرة يف النظــام بشــكل منفصــل، وبــذل اجلهــد الــالزم 

 يانات اإللكرتونية لتقوية النظام. دام أنظمة البالستخ

الشـحن بغـرض التصـنيف أو  البضـاعة قبـل األطـراف معاينـة الـدول علـى االتفاقيـة حتظـر الشـحن: قبـل مـا عاينـةامل  ) ه
قبـل  مـا املعاينـة مـن أخـرى الرسـوم اجلمركيـة. وال ينبغـي أن ينـتقص ذلـك مـن حـق األعضـاء بالقيـام بـأنواع تقيـيم 

يف أـا تشـكل رقابـة علـى نوعيـة  توسيع نطاقها. تكمن أمهية املعاينة مـا قبـل الشـحن يفضل عدمالشحن، ولكن 
وكميــــة البضــــاعة، واــــا حتــــّد مــــن التهــــّرب الضــــرييب للشــــاحنني، ومــــن اســــترياد بضــــائع حمظــــورة أو غــــري مطابقــــة 

ة النظــر هــذه، معتــربة أن املعاينــة مــا قبــل الشــحن وجهــ الــيت تنفــذ أعمــال للمواصــفات املطلوبــة. وتؤيــد الشــركات
 غـري مـا قبـل الشـحن عمليـات املعاينـة الـيت تعتـرب أن الـدول ولكـن بعـض خفـض التكـاليف. يف عملياـا تسـاهم

(األونكتـاد ترفع من تكلفة التجارة. وبدوره يرى مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة  فنية غري عقبة ضرورية ومتثل
- (UNCTAD ـا يف السـلع التجـارة مـن 20 % حنـو املتوسط على يف تؤثر لشحنا قبل ما املعاينة أنواخلـدمات، وأ 

(األونكتـاد،  الـدول وتتسـبب بتشـويه التجـارة بـني التنـافس مـن حتـد أن التجـارة ميكـن علـى أخـرى تكـاليف تضـيف
٢٠٠٦(. 

 تدابري جتعل اسـتخدام بعدم اختاذ األعضاء الدول تلزم االتفاقية : أو خملصي اجلماركاستخدام الوسطاء اجلمركيني  ) و

 اجلمـركيني، وضــمان الشـفافية الوسـطاء اخلاصــة باسـتخدام ، وبنشــر القواعـد الوطنيــةإلزاميـاً  اجلمـركيني الوسـطاء

 إىل تضـاف ضـرورية غـري نفقـات للوسـطاء اإللزامـي ويعتـرب االسـتخدام .الوسـطاء تـرخيص يف متطلبـات واملوضـوعية
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يكتســب هــذا البنــد أمهيــة خاصــة بالنســبة للشــاحنني  .والتجــارة بشــكل عــامالشــاحنون  يتحملهــا الــيت التكــاليف
الفلسطينيني، بسبب القيود اليت تفرضها إسرائيل على حركتهم يف دخول األراضي اإلسرائيلية والوصـول حبريـة إىل 

ومبـــا أن املـــوانئ، واملعـــابر واملطـــار، ممـــا حيـــول دون القيـــام بـــإجراءات التخلـــيص اجلمركـــي دون وســـيط ملـــن يرغـــب. 
السلطات متنعهم من دخول املناطق اليت جيري فيها الفحص األمين، جيد التجـار الفلسـطينيني أنفسـهم مضـطرين 

 لالستعانة خبدمات الوسطاء اجلمركيني اإلسرائيليني لتخليص بضائعهم. 
 ينبغي للدول النطاق، واسعة اجلديدة االلتزامات مبوجب اإلجراءات احلدودية املشرتكة واملتطلبات املوحدة للوثائق:  ) ز

 يف مجركيـاً  وختليصـها البضـائع لإلفـراج عـن موحـدة للوثـائق مشـرتكة ومتطلبـات مجركيـة إجـراءات تطبيـق األعضـاء
 اإلجـراءات وعلـى االلتـزام تطبيـق بشـأن كيفيـة التنبـؤ الشاحنني على قدرة حتسني هذه التدابري إىل ودف أراضيها.

 .احلدودية مبتطلبات السلطات

 البضـائع إعـادة أو إرسـال بإعادة للمستورد املادة السماح هذه مبوجب األعضاء الدول على جيب املرفوضة: البضائع  ) ح

 املواصفات الفنية. أو النباتية الصحة عدم امتثاهلا ملواصفات الصحة، أو نتيجة إىل املصدر إذا مت رفضها

 بالسـماح األعضـاء الـدول الـنص بيطالـ الصـادرات:/الـواردات شـكل تعـديل ذلـك يف مبـا للبضـائع املؤقـت السـماح  ) ط

شـكل  لتعـديل تصـديرها أو يـتم اسـتريادها الـيت أو املؤقـت السـماح إجـراءات مبوجـب اسـتريادها يـتم الـيت للبضـائع
  .رسوم وضرائب االسترياد دفع من الكلي أو اجلزئي باإلعفاء والصادرات الواردات

  عشرة: حرية العبور (الترانزيت) المادة الحادية .٤

وتـنظم  .حريـة العبور(الرتانزيـت) بيـنهم لتعزيـز التعـاون بضـرورة األعضـاء الـدول علـى عامـاً  التزامـاً  تفـرض أحكـام هـذه املـادة
والـيت اجلـات،  اتفاقيـة مـن اخلامسـة وتشـكل تكـراراً للمـادة العبـور (الرتانزيـت)، أحكام هذه املادة كافـة اجلوانـب املتعلقـة حبريـة

نقلـت  قـد املنتجـات هـذه كانت لو عما يقل تفضيال ال (الرتانزيت) لديها بشكل العابرة املنتجات مبعاملة عضو كل دولة تلزم
أيــة أنظمــة أو  األعضــاء تطبيــق الدولـة العضــو. و ال ينبغــي للــدول تلـك إقلـيم دخــول مقصــدها بشـكل مباشــر ودون إىل

كما ينبغـي للـدول األعضـاء االمتنـاع عـن  عبور البضائع. حركة تفرض قيوداً ال لزوم هلا أو إضافية على ومعمالت إجراءات
 تلـك أقـاليم يف العبـور بشـأن اجلـات اتفاقيـة مـن عـن تلـك الـيت تـنص عليهـا املـادة اخلامسـة  إضـافية أيـة نفقـات إداريـة فـرض

  وضمان أن تكون تكاليف العبور حمدودة.  الدول،

هــذه االلتزامــات يســاعد علــى تبســيط قواعــد جتــارة العبــور (الرتانزيــت)، حيــث أــا تتضــمن مراقبــة منافــذ النقــل إن تطبيــق 
وتبليغ السلطات الوطنية يف حال وقوع أي انتهاك هلذه االلتزامات، حبيث ميكن مناقشة االنتهاكات اليت يتم اكتشافها يف 

  واليت مت تشكيلها مؤخراً. يةالعامل التجارة ملنظمة جلنة تيسري التجارة التابعة

  حرية العبور:فيما يلي أبرز أحكام اتفاقية تيسري التجارة بشأن 

األخـرى، وذلـك بفصـل املواقـع واملرافـق اخلاصـة بكـل  والواردات عبور البضائع (الرتانزيت) حركة بني الفعلي الفصل  ) أ
 فئة؛
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لتجنـب التعقيـدات ومبـا  العبـور حركـة علـى اجلمركيـة والرقابـة الوثـائق ومتطلبـات واملعمـالت اإلجـراءات تبسـيط  ) ب
 ملتطلبات العبور (الرتانزيت)؛ استيفائها وضمان البضائع يستجيب فقط ألغراض حتديد

إخضــاع البضــائع ملزيــد مــن عمليــات التفتــيش اجلمركــي أو فــرض متطلبــات فنيــة إضــافية أو فحــوص مطابقــة  عــدم  ) ج
 العضو؛ الدولة إقليم داخل بعد أن تكون قد استوفت متطلبات العبور، طيلة فرتة عبورها

 مقدما؛ ومعامالت العبور (الرتانزيت) قبول الطلبات األعضاء ينبغي للدول  ) د

العضـو  الدولـة إقلـيم العـابرة مـن خـروج البضـائع مبجـرد إجـراءات العبـور (الرتانزيـت) إـاء األعضـاء ينبغـي للـدول  ) ه
  مقصدها ؛ ووصوهلا إىل

  .تأخري ضمانات مالية مدفوعة عن البضائع العابرة دون أية عن باإلفراج األعضاء الدول مطالبة  ) و

مـن تقــدمي خــدمات العبــور  الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةاحملتلــة ميّكـن  األرض الفلســطينيةإن تطبيـق أحكــام هــذه املـادة علــى 
احملتلـة. وحبكـم املوقـع االسـرتاتيجي  األرض الفلسـطينية(الرتانزيت) إىل الواردات والصادرات املتجهة إىل الـدول اـاورة عـرب 

واإلقليمـي، مبـا سيسـهم  املميز لفلسطني ميكن هلا أن تلعب دوراً هاماً يف عبور البضائع (الرتانزيت) علـى الصـعيدين الـدويل
ـــة االقتصـــادية الفلســـطينية مـــن خـــالل القيمـــة املضـــافة خلـــدمات العبـــور  يف إجيـــاد فـــرص عمـــل جديـــدة  ويعـــزز آفـــاق التنمي
(الرتانزيت). وإن تيسري إجياد سوق فلسطينية كفؤة لتجارة العبور (الرتانزيت) يتطلب تنويعها، وذلك بإنشاء ميناء يف غـزة، 

  كل من غزة والضفة الغربية، إضافة إىل ختصيص مراكز الستقبال وختزين البضائع العابرة (الرتانزيت). ومطارين دوليني يف  

 بإزالـة كافـة العقبـات الـيت تفرضـها علـى إنشـاء هـذه املرافـق احليويـة إسـرائيلوهذا يسلط الضوء مرة أخـرى علـى ضـرورة قيـام 
مـن تقــدمي خـدمات العبــور (الرتانزيـت) بشــكل كامـل. وإىل أن يصــبح حتقيــق  الســلطة الوطنيـة الفلســطينيةمبــا ميكـن  ئواملـوان

األرض ذلــــك ممكنــــاً، علــــى إســــرائيل مراجعــــة اإلجــــراءات املطبقــــة حاليــــاً علــــى البضــــائع املســــتوردة عــــرب إســــرائيل ووجهتهــــا 
ادرات الفلسـطينية أيضـاً، % من الواردات الفلسطينية)، ومعاملة هذه البضائع، ومعاملـة الصـ٣٠احملتلة (حوايل  الفلسطينية

  بصفتها بضائع عابرة (ترانزيت) وفقاً ألحكام هذه املادة. 

  المادة الثانية عشرة: التعاون الجمركي .٥

بتبـادل  األعضـاء اجلمركـي بضـرورة قيـام الـدول التعـاون الضـرورية لتحسـني هذه املـادة اخلاصـة بتـوفري املتطلبـات تقضي أحكام
الـيت يـتم تبادهلـا. ويف حـال وجـود  املعلومـات سـرية احـرتام اجلمركيـة، شـريطة جمـال الرقابـة املعلومـات ضـمن إطـار التعـاون يف

املعلومـات خطيـاً مـن  هـذه التصـدير، ينبغـي طلـب أو االسـترياد تصـاريح مـن صـحة شـّك لـدى سـلطة اجلمـارك، وللتحقـق
علـى أفضـل  املطلوبـة املعلومـات قدميت الطلب اليت تسلمت السلطات املختصة يف أي بلد آخر. وينبغي للسلطات يف الدولة

مـن منطلـق املعاملـة باملثـل، كمـا  حـىت رفضـه وجه ممكن. إال أن أحكـام هـذه املـادة جتيـز عـدم االسـتجابة الفوريـة للطلـب أو
 .دهلااجلمركية وتبا والبيانات للتشارك يف املعلومات إقليمية األطراف أو متعددة أو ثنائية اتفاقيات إبرام جتيز للدول األعضاء

للمســتوردين القـدرة علــى إجــراء  تتــيح اسـتحداث وتطــوير نظــم طوعيـة علــى األعضـاء الــدول وتشـجع أحكــام هـذه املــادة
التجـار املخـالفني لقواعـد التجـارة.  حبـق صـارمة إجـراءات اختـاذ أن تفـرض علـيهم غرامـات، وباملقابـل دون الـذايت التصـحيح



٤٠ 

 بتقدير نظافة سجالم والتزامهم بالقانون، وذلك بفرض غرامات هذا النص إىل مطالبة التجار لسلطات اجلمارك ويستند

الـذين لـديهم  مـع التجـار املخـاطر ويف نفـس الوقـت التشـّدد يف إدارة الفنيـة الـيت قـد يرتكبوـا، أو البسيطة خمففة للمخالفات
  سجالت مشكوك يف أمرها.

  : آليات الرقابة على تنفيذ االتفاقيةالمادة الثالثة عشرة .٦

التجـارة لـدى منظمـة  تيسـري بشـأن التفاوضـية اموعـة اسـتبدال توفر االتفاقية آلية واضحة للرقابـة علـى تنفيـذها. ومـن املزمـع
هـو متعـارف عليـه  وأهـدافها. وكمـا تنفيـذ االتفاقيـة علـى لإلشـراف التجارة، وذلك تيسري جلنة التجارة العاملية يئة دائمة هي

 أربـع االتفاقيـة بعـد انقضـاء لتطبيـق شـاملة علـى أمهيـة القيـام مبراجعـة دت الـدول األعضـاءيف مثـل هـذه العهـود الدوليـة، شـدّ 

  .التنفيذ حيز سنوات من تاريخ دخوهلا

التجـارة، ممـا سيفسـح   لتيسـري العامليـة بتشـكيل جلـان وطنيـة التجـارة منظمـة يف األعضـاء الـدول وأخرياً، تلزم أحكام هذه املـادة
 دور يف التطبيــق الفعــال لبنــود االتفاقيــة وتطويرهــا، وذلــك مــن خــالل التشــاور الــدائم مــع اــال للتجــار والشــركات للعــب

ومــن خــالل اآلليــات الــيت تتــيح هلــم إمكانيــات التواصــل والتنســيق مــع الســلطات ذات العالقــة بتنفيــذ االتفاقيــة  حكومــام
  يواجهوا.حول العقبات اليت 

    



٤١ 

  االستنتاجات والتوصيات - اً خامس
  

علـى  املتوقعـة تشكل اتفاقية تيسري التجـارة إجنـازاً تارخييـاً للـدول األعضـاء يف منظمـة التجـارة العامليـة بفضـل آثارهـا اإلجيابيـة
تيســري جتــارة البضــائع بــني هــذه الــدول. إن تطبيــق هــذه االتفاقيــة، وهــي أول اتفاقيــة متعــددة األطــراف تــتّم املوافقــة عليهــا 

، مــن شـأنه أن يسـاهم يف تســريع حركـة البضـائع بــني الـدول، يف سـياق إجــراءات ١٩٩٥باإلمجـاع منـذ إنشــاء املنظمـة عـام 
ولوجيــا املعلومــات، ممــا ســيمّكن الشــركات والشــاحنني مــن نقــل بضــائعهم مــن مجركيــة عصــرية تعتمــد بدرجــة كبــرية علــى تكن

إن التــزام الــدول األعضــاء  .وإىل األســواق يف وقــت وتكلفــة أقــّل، ويعــّزز القــدرة التنافســية ملنتجــام يف األســواق املســتهدفة
ّص علـى ضـرورة إـاء اإلجـراءات بتطبيق أحكام هذه االتفاقية سيساهم دون شك يف تيسري التجارة الدولية، حيث أا تن

اجلمركية على املنافذ الربية، والبحرية، واجلوية يف أسرع وقت ممكن مـن خـالل اسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة يف اإلجـراءات 
  اجلمركية.

معاملـة  ولوتكمن أمهية هذه االتفاقية يف أا مل تتجاهل خماوف الدول النامية والدول األقل منواً، بل أا منحت هـذه الـد
خاصة وتفضيلية من خالل األحكام اخلاصة (الواردة يف القسم الثاين من االتفاقية)، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدات املاليـة 
والفنية وبرامج بناء القدرات لتمكينها من حتسني البنية التحتية ملنافذها الربية واجلوية والبحريـة، وحتـديث إجراءاـا اجلمركيـة 

  لتقنيات لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماا كما تنص عليها االتفاقية.بتطبيق أحدث ا

احـتالل  كسـلطة إسرائيل يفرض على ملا يقرب من مخسة عقودإن استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة 
على كافـة األراضـي اخلاضـعة  ٢٠١٣تطبيق كافة أحكام ومبادئ تيسري التجارة الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية تيسري التجارة 

األرض احملتلـــة. ال شـــك أن إنفـــاذ أحكـــام اتفاقيـــة تيســـري التجـــارة يف  األرض الفلســـطينيةفعليـــاً لســـيطرة إســـرائيل، مبـــا فيهـــا 
تيســري، وتســريع، وخفــض تكــاليف كافــة جوانــب التجــارة الفلســطينية نتيجــة تســريع النقــل، احملتلــة ســيؤدي إىل  الفلســطينية

علــى أســاس مــن  الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةواإلفــراج عــن البضــائع وختليصــها، ومأسســة التعــاون اجلمركــي بــني إســرائيل و 
الوفـاء بالتزاماـا التجاريـة جتـاه إسـرائيل  املساواة، مما سيساعد فلسطني واقتصادها النامي على البناء التـدرجيي لقـدرا علـى

وبـــاقي الـــدول األعضـــاء يف منظمـــة التجـــارة العامليـــة، واالمتثـــال لالتفاقيـــة يف النهايـــة عنـــدما تصـــبح عضـــواً يف املنظمـــة. لـــئن 
يرادات، استفاد الفلسطينيون من تطبيق االتفاقية، فان ذلك سريفع من كفاءة اجلمارك الفلسطينية، وحيّسن من جبايتها لإل

ويســــاعد املشــــاريع الصــــغرية واملتوســــطة علــــى احلصــــول علــــى فــــرص جديــــدة للتصــــدير واالســــترياد بفضــــل حتســــني شــــفافية 
  اإلجراءات اجلمركية، وتقليل املتطلبات املستندية والقدرة على بدء املعامالت اجلمركية قبل إرسال أو وصول السلع.

 



٤٢ 

  االستنتاجات العامة -  ألف

السلطة الوطنية ، حيث أنه يكّبل سرائيل"بروتوكول باريس" لتحقيق األولويات االقتصادية واألمنية إللقد ُصمم  .١
ويعيــق قــدرا علــى وضــع السياســات، ويقّيــد التجــارة الفلســطينية اخلارجيــة والداخليــة ممــا يعرقــل منــو  الفلســطينية

 االقتصاد الفلسطيين.

ملطلقـة علـى املنافـذ الربيـة، والبحريـة واجلويـة الفلسـطينية ملواصـلة تستغّل سـلطات االحـتالل االسـرائيلي سـيطرا ا .٢
ق تبعيـة االقتصـاد الفلسـطيين لالقتصـاد االسـرائيلي، وجيعـل هيمنتها على العمليات التجارية الفلسطينية، مبا يعمّ 

 لتسويق املنتجات واخلدمات االسرائيلية. وحصرياً  احتياطياً األراضي الفلسطينية سوقاً 

 األرض الفلســطينيةجيـب علــى السـلطات االســرائيلية الوفـاء بالتزاماــا  اخلاصـة بتطبيــق االتفاقيـات الدوليــة علـى  .٣
  احملتلة، واليت ختضع لواليتها الفعلية حبكم االحتالل طويل األمد، مبا ينسجم مع القانون الدويل.

تلـة مبـا يضـمن تيسـري التجـارة الفلسـطينية احمل األرض الفلسـطينيةجيب تطبيق أحكام اتفاقيـة تيسـري التجـارة علـى  .٤
 وتسريعها وختفيض تكاليفها.

واقتصـادها النـامي علـى بنـاء قـدراا يف هـذا اـال  السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةينبغي للـدول األعضـاء مسـاعدة  .٥
 على التجارة الفلسطينية.  لالتفاقيةفيما تلتزم إسرائيل بالتطبيق الكامل 

، بصـفتها دولـة عضـو يف االتفاقيـة، واجـب التشـاور مـع اجلهـات الرمسيـة ذات الصـلة يف يقع على عـاتق إسـرائيل .٦
ومع التجار والشركات، وذلـك ـدف إشـراك مجيـع هـذه األطـراف يف عمليـة تعـديل  السلطة الوطنية الفلسطينية

 رض الفلســطينيةاألالقــوانني واإلجــراءات مبــا ينســجم وأحكــام االتفاقيــة لتكــون جــاهزة لتطبيقهــا يف إســرائيل ويف 
 احملتلة عند دخوهلا حيز النفاذ.

ويف هذا السياق، على إسرائيل إزالة كافة القيود املفروضة على وصـول التجـار الفلسـطينيني إىل النقـاط اجلمركيـة  .٧
يف املنافـــذ الربيـــة والبحريـــة واجلويـــة، وذلـــك للطعـــن يف القـــرارات اجلمركيـــة إمـــا بشـــكل شخصـــي أو مـــن خـــالل 

  تضى األمر، وكذلك حرية الوصول إىل السلطات القضائية املختصة يف حالة نشوء نزاع.وكالئهم إذا اق
جيب إلغاء كافة أشـكال التمييـز الـيت متارسـها السـلطات االسـرائيلية حبـق التجـار الفلسـطينيني واتبـاع املمارسـات  .٨

من اإلفــراج الســريع عــن الفضــلى يف اجلمــارك وغريهــا مــن اإلجــراءات احلدوديــة جتــاه التجــارة الفلســطينية مبــا يضــ
  البضائع وبأقل التكاليف.

الفلسـطيين وتبسـيطها إىل  والعبـور (الرتانزيـت) والتصـدير لالسـترياد الشـكلية واإلجـراءات ينبغـي تقليـل التعقيـدات .٩
 أدىن حّد ممكن.

 مـــن الضـــروري إجيـــاد ومأسســـة التنســـيق والتعـــاون بـــني ســـلطات اجلمـــارك وســـائر األجهـــزة احلدوديـــة اإلســـرائيلية .١٠
  والفلسطينية على أساس من املساواة واالستقاللية ومبا خيدم مبدأ تيسري التجارة.

 



٤٣ 

  االستنتاجات والتوصيات المحددة والخاصة بأحكام االتفاقية - باء

حــددت الفصــول الســابقة والقســم الــوارد أعــاله أبــرز اــاالت لتطبيــق االتفاقيــة علــى األراضــي احملتلــة، هنــاك خطــوات  فيمــا
  حمددة البد منها يف مجيع املواد، وعلى النحو التايل:

 إن التزام سلطة اجلمارك وسائر السلطات املختصة يف إسرائيل بنشـر املعلومـات املتعلقـة :نشر وإتاحة املعلومات .١
باالســترياد والتصــدير حبيــث تكــون متاحــة للتــاجر الفلســطيين باللغــات العربيــة والعربيــة واالنكليزيــة، ســيزيد مــن 
معرفتـه بـإجراءات التجــارة، حبيـث يـتمكن مــن احلصـول علـى الوثــائق والنمـاذج واملعلومـات بلغتــه، ممـا سيســاعده 

  بتخفيض التكاليف. على إدارة أعماله بشكل أفضل وبالتايل اختاذ القرارات الكفيلة
مــن شــأن التشــاور مــع التجــار الفلســطينيني وإشــراكهم يف عمليــة تعــديل  التشــاور واالطــالع املســبق قبــل النفــاذ: .٢

القــوانني واألنظمــة مبــا يتوافــق مــع أحكــام االتفاقيــة أن يســاهم يف ختفيــف القيــود واإلشــكاليات الــيت متــنعهم مــن 
يســهم يف  الوصــول إىل املراكــز اجلمركيــة للتحقــق مــن التــزام اجلهــات االســرائيلية بتيســري التجــارة الفلســطينية، مبــا

تســـريع اإلفـــراج عـــن البضـــائع ويـــؤدي إىل خفـــض التكـــاليف املرتبطـــة ببقـــاء البضـــائع لفـــرتات طويلـــة يف املعـــابر 
 واملوانئ.

مســبقة تتســم بالوضــوح  ونشــر قــرارات إن التــزام إســرائيل بأحكــام االتفاقيــة بشــأن إصــدار القــرارات املســبقة: .٣
ية حبـق الشـاحنني الفلسـطينيني، وسـيزيد مـن القـدرة علـى والشفافية، سيحّد مـن املمارسـات واإلجـراءات التعسـف

التجاريـة علـى احلـدود، حيـث سيصـبح الشـاحن الفلسـطيين قـادراً علـى الوصـول إىل املعلومـات  باملعامالت التنبؤ
، وبالتــايل حتديــد الالزمــة لتحديــد التكلفــة كالرســوم والضــرائب واجلمــارك وســائر اخلــدمات املتصــلة بشــكل أدقّ 

ــالتكلفــة الن اجلمــارك حــول  ســلطات مــن احتمــاالت الفســاد واخلــالف مــع لهائيــة للســلعة يف الســوق، ممــا يقّل
 التقييم.

 لســلطات اإلداريــة اإلجــراءات إن متكــني التجــار الفلســطينيني مــن الطعــن يف إجــراءات االســتئناف واملراجعــة: .٤

وفقــاً ألحكــام االتفاقيـــة،  مبــا يف ذلــك أمــام اهليئــات القضــائية املختلفــة وذلــك اجلمــارك أو أيــة جهــات أخــرى
الســارية.  لــذا، جيــب علــى  واألنظمــة القــرارات املضــرّة أو التعســفية واملخالفــة للقــوانني ســيحمي الشــاحنني مــن

السلطات االسرائيلية إزالة كافة القيود املفروضة على وصول الشاحنني الفلسـطينيني إىل النقـاط اجلمركيـة للطعـن 
  القضائية املختصة لالستئناف بشأن هذه القرارات.يف القرارات أو إىل اهليئات 

من الضـروري أن تضـمن سـلطة  ضوابط الرسوم املفروضة على الصادرات والواردات والغرامات على املخالفات: .٥
والغرامـات.   الرسـوم التعسف يف فـرض واالمتناع عن املقدمة، اجلمارك التكافؤ بني األسعار املفروضة وينب اخلدمة

أيضــاً متكــني التــاجر الفلســطيين مــن االعــرتاض علــى الغرامــة عنــدما ال تكــون متكافئــة مــع حجــم  كمــا ينبغــي هلــا
 املخالفة.

إن تنفيــذ إســرائيل ألحكــام االتفاقيــة بشــأن بــدء  عــن البضــائع والتخلــيص اجلمركــي: لإلفــراجأفضــل املمارســات  .٦
اجلمركيـــــة، والســــماح للتجـــــار املعاملــــة قبــــل وصـــــول البضــــائع، واإلفــــراج عنهـــــا قبــــل التحديـــــد النهــــائي للرســــوم 



٤٤ 

الــالزم لإلفــراج اجلمركــي  ةاالعــالن عــن الوقــت املتوقــعنشــر الالفلســطينيني باســتخدام طــرق الــدفع االلكــرتوين، و 
 معتمدين"، كلها ستؤدي إىل خفض تكاليف التجارة. عمالء/شاحننيوتسجيل التجار املوثوقني "ك

يف  األولويـة ممكنـة، وذلـك بإعطائهـا فـرتة أقصـر للتلـف خـالل القابلـة السـلع عـن إن اإلفـراج السـلع القابلـة للتلـف: .٧
سـيؤدي إىل تيسـري التجـارة  ،عنهـا مبوجـب طلـب الشـاحن اإلفـراج قبـل هلـا املناسـب التخـزين التخلـيص أو تـوفري

 وخفض تكاليفها وخسائرها.

 بنقـل  تنص على السـماحإن تنفيذ إسرائيل ألحكام االتفاقية اليت رقابة اجلمارك على البضائع املعدة لالسترياد: .٨

 إىل إحـدى النقـاط اجلمركيـة سـيؤدي إىل تسـريع الـدخول نقطـة مـن اجلمـارك رقابـة لالسـترياد حتـت املعـدة البضـائع

التخلــيص اجلمركــي للبضــائع علــى احلــدود، مبــا فيهــا تلــك املدرجــة ضــمن قــوائم املــواد  وإتاحــة البضــائع تــدفق
  استبقائها لفرتات طويلة يف املوانئ واملعابر. واملعدات ثنائية االستخدام، واليت ال ينبغي

مـن شـأن وفـاء إسـرائيل بالتزاماـا فيمـا  املتعلقة باالسـترياد والتصـدير والعبـور (الرتانزيـت): واملعمالتاإلجراءات  .٩
يتعلـــق بتجـــارة العبـــور إفســـاح اـــال للســـلطة الفلســـطينية لالســـتفادة مـــن املوقـــع االســـرتاتيجي لفلســـطني لتقـــدمي 

عبــور البضــائع املخصصــة لالســترياد والتصــدير مــن وإىل األراضــي احملتلــة، األمــر الــذي يســتدعي إنشــاء خــدمات 
املنافذ الربية والبحرية واجلوية ومراكز استقبال وختزين البضائع العـابرة يف غـزة والضـفة الغربيـة. هـذا سـيمّكن دول 

ور بضـــائعهم واالســـتعانة خبـــدمات مـــزودي اجلـــوار وبـــاقي أحنـــاء العـــامل مـــن اســـتخدام األراضـــي الفلســـطينية لعبـــ
خدمات العبور (الرتانزيت) الفلسطينيني. كذلك على إسرائيل معاملة البضائع املتجهة من وإىل األراضـي احملتلـة 

 بصفتها جتارة عبور وتطبيق األحكام ذات الصلة يف االتفاقية.

واألجهـزة الفلسـطينية واإلسـرائيلية املسـؤولة  إن تعـاون السـلطات تبعات التعاون والتنسيق بني األجهزة احلدودية: .١٠
التجــارة  والعبــور (الرتانزيــت) ســيؤدي إىل تيســري علــى االســترياد والتصــدير والرقابــة احلدوديــة اإلجــراءات عــن

ومشـاركة  العامـة، املرافـق ، وتطـويرعمـالتوامل واإلجـراءات أوقـات العمـل الفلسـطينية، وذلـك مـن خـالل تنسـيق
لتقليـل  والتجـار الفلسـطينيني يف الرقابـة املشـرتكة علـى اإلجـراءات املوحـدة والتشـارك يف البيانـاتاجلهـات الرمسيـة 

  التكاليف، واجلهد والتأخري على النقاط احلدودية.

 

  السلطة الوطنية الفلسطينية من ولدعم مجلس الشاحنين الفلسطينيلتوصيات  - جيم

التصـرف كمؤسسـة وطنيـة مـن مؤسسـات  ، كمجلس ريـادي ميثـل الشـاحنني الفلسـطينني،على جملس الشاحنني الفلسطيين
القطاع اخلاص الفلسطيين، حبيث تشـكل حمـوراً للمبـادرات املختلفـة وألعمـال الضـغط واملناصـرة  اهلادفـة إىل تسـليط الضـوء 

نب، ونقلها إىل األبعاد الثنائيـة واملتعـددة على شؤون تيسري التجارة الفلسطينية وختليصها من اهليمنة اإلسرائيلية أحادية اجلا
اليت تقتضيها. ينبغي لس الشاحنني الفلسطيين استكشاف كافة القنوات واألدوات املتاحة من خالل اعتمـاد اسـرتاتيجية 

دعم احملتلـة، وإطـالق محلـة حمليـة ودوليـة لــ األرض الفلسـطينيةواضـحة للحـّث علـى تطبيـق اتفاقيـة التجـارة الفلسـطينية علـى 
  حتقيق هذه األهداف تتضمن املكونات التالية:



٤٥ 

ـــة الوطنيـــة لتيســـري التجـــارة الفلســـطينية، والـــيت تشـــكل منـــرباً للتشـــاور بـــني احلكومـــة  .١ إطـــالق عمليـــة إنشـــاء اللجن
  والشاحنني ومؤسسات القطاع اخلاص ذات العالقة بشؤون تيسري التجارة وسياساا، كما تنص االتفاقية.

إنشاء آلية متابعة وقاعدة بيانات لتقييم مدى امتثال السلطات االسـرائيلية بالتزاماـا الناشـئة عـن اتفاقيـة تيسـري  .٢
  لتجارة الفلسطينية وتوثيق كافة االنتهاكات لكل قضية على حدة.لالتجارة بالنسبة 

ى التجـارة الفلسـطينية، ومتابعـة التحقيق يف االنتهاكات اإلسرائيلية التفاقية تيسري التجارة وانعكاسات ذلك علـ .٣
  عمليات االستئناف بشأا لدى السلطات املختصة كما تنص على ذلك االتفاقية.  

واللجنــة الوطنيــة لتيســري التجــارة مطالبــة كافــة الســلطات االســرائيلية املختصــة  الســلطة الوطنيــة الفلســطينيةعلــى  .٤
نيني يف عمليــــة تعــــديل القــــوانني واإلجــــراءات بشــــكل رمســــي بإشــــراك ممثلــــي القطــــاعني العــــام واخلــــاص الفلســــطي

اإلسرائيلية واخلاصة بتيسـري التجـارة والتشـاور الـدائم معهـم يف هـذا الشـأن، وذلـك ـدف ضـمان تطبيـق اتفاقيـة 
  تيسري التجارة على األراضي احملتلة عند دخوهلا حيز التنفيذ.

ة الفلســـطينية خماطبـــة الســـلطات االســـرائيلية واللجنـــة الوطنيـــة لتيســـري التجـــار  الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينيةعلـــى  .٥
املختصــة كســلطة اجلمــارك، وســـلطة احلــدود واملــوانئ وســائر األجهـــزة احلدوديــة األخــرى ذات العالقــة، وحتديـــد 
اإلجراءات احملددة اليت ينبغي اختاذها لكي تفي إسرائيل بالتزاماا الناشئة عن االتفاقية جتـاه األرض الفلسـطينية 

 ل تيسري التجارة الفلسطينية.احملتلة من أج

استنفاذ كافة القنوات الدولية اليت مـن شـأا حـّث إسـرائيل علـى تطبيـق أحكـام االتفاقيـة علـى األراضـي احملتلـة،  .٦
ومــن ضــمنها التوّجــه املباشــر للــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة الــيت هلــا عالقــات جتاريــة مــع فلســطني 

، وتركيا، والصني واالحتاد األورويب) من اجل إطالع جلنة تيسري التجارة، والـيت (كاألردن، ومصر، ودول اخلليج
تشــكلت مــؤخراً لــدى منظمــة التجــارة العامليــة، علــى املعّوقــات الــيت تفرضــها إســرائيل علــى تطبيــق اتفاقيــة تيســري 

  يف هذا السياق. التجارة على التجارة الفلسطينية، ومطالبتها مبحاسبة إسرائيل على انتهاكاا لالتفاقية
التعــاون الوثيــق مــع األونكتــاد والتنســيق معــه بشــأن اللجــوء إىل املنــابر املختصــة يف منظمــة األمــم املتحــدة حلــّث  .٧

  إسرائيل على تنفيذ التزاماا الناشئة عن اتفاقية تيسري التجارة مبا يضمن تيسري التجارة الفلسطينية.
علـــى صـــفة مراقـــب لـــدى كـــل مـــن األونكتـــاد، والـــس  علـــى جملـــس الشـــاحنني الفلســـطينيني الســـعي للحصـــول .٨

االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم املتحــدة ومنظمــة التجــارة العامليــة، وذلــك لكــي يــتمكن مــن الوصــول إىل  
كافة احملافـل الدوليـة لرفـع التقـارير حـول املعوقـات الـيت تفرضـها دولـة االحـتالل علـى التجـارة الفلسـطينية وحّثهـا 

 ي احملتلة.فاقية تيسري التجارة على األراضعلى تطبيق ات

عــالوة علــى اجلهــود املــذكورة أعــاله، ينبغــي لــس الشــاحنني واللجنــة الوطنيــة لتيســري التجــارة العمــل علــى نشــر  .٩
املمارسات الفضلى لتيسري التجارة الدولية ومناصـرة تبّنيهـا يف التجـارة الفلسـطينية، حبيـث ميكـن إدخـال التطـوير 

األرض متــواٍز، ولــيس كبــديل عــن قيــام إســرائيل بــااللتزام بتطبيــق اتفاقيــة تيســري التجــارة علــى املؤسســي بشــكل 
 احملتلة. الفلسطينية

    



٤٦ 
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كان االبتعاد عن االحتاد اجلمركي منطقًيا، فهل توجد بدائل فعلية ). "تساؤالت ال بد منها...إذا٢٠١٢خالدي، رجا (
. القدس:٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٣له؟". مقال نشر يف جريدة القدس يوم 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/391132

). "اجلدل حول مبادرة كريي االقتصادية: مآخذ ومنافع وخماطر"، مقال نشر يف جريدة القدس يوم ٢٠١٤( ______
http://www.alquds.com/news/article/view/id/489643. القدس:٢٠١٤فرباير /شباط ١٩

مساعي فلسطني لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية. معهد أحباث السياسات االقتصادية  ).٢٠١٥( ______
(ماس)، رام اهللا.

  .���وت،ا���ما��و��ا�����ن). ١٩٨٢( - Rousseau, C - رو��، ��رل

). قانون احملتل: إسرائيل والضفة الغربية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت.١٩٨٦شحادة، رجا (

). مقابلة شخصية مع مندوب الشركة. رام اهللا.٢٠١٤( - Edisco - شركة األنظمة الرقمية االلكرتونية 

). تقييم االتفاقيات التجارية واالقتصادية الفلسطينية الدولية. معهد أحباث السياسات ٢٠٠٢عبد الرازق، عمر (
االقتصادية الفلسطيين (ماس)، رام اهللا.

). فلسطني ومنظمة التجارة العاملية. جلسة طاولة ٢٠١٢( -  ت االقتصادية الفلسطيينمعهد أحباث السياسا -ماس 
. رام اهللا.٦مستديرة رقم 
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قانونية أ). األضرار واخلسائر اليت تلحق بالبضائع وآليات التعويض عنها. وثيقة٢٠١٤جملس الشاحنني الفلسطيين (
ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية. رام اهللا.

احملتلة، األرض الفلسطينية) إىل Dual Useب). القيود املفروضة على نقل السلع ثنائية اإلستخدام (٢٠١٤( ______
وثيقة قانونية ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية. رام اهللا.

. ورقة معلومات، ٢٠١٣). التنقل واحلركة يف قطاع غزة: ملخص عام ٢٠١٣( - ركز للدفاع عن حرية احلركةم -مسلك
-http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/2013-summary/2013أكتوبر: /األولتشرين

Summary-ar.pdf

أكتوبر: /األولغزة". ورقة موقف، تشرينيفالغذائياالستهالك-احلمراءاخلطوط"وثيقةلقراءة). دليل٢٠١٢( ______
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/redlines-position-paper-

arb.pdf

نقل البضائع إىل غزة: اإلعاقة والتشويش. صفحة معلومات، كانون . القيود املفروضة على)٢٠١٠( ______
http://gisha.org/publication/1615يناير: /ثاينال

اهللا.. رام PalTrade- ). مقابلة شخصية مع مسؤول تنمية الصادرات، مركز التجارة الفلسطيين٢٠١٤نزال، مأمون (
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