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  الديباجة

  

الرابطة دول "بعبارة فيما بعد  ويشار إليها(ج واالحتاد السويسري ومملكة النروي إمارة ليختنشتاينإن مجهورية أيسلندا و  
  )"احلرة األوروبية للتجارة

  و

  ،)"السلطة الفلسطينية"عبارة ويشار إليها فيما بعد ب(ملصلحة السلطة الفلسطينية  منظمة التحرير الفلسطينية

  

، وال سيما الفلسطينية والسلطة الرابطة األوروبية للتجارة احلرةبني دول  القائمة الروابطأمهية  إذ تأخذ يف االعتبار  -1
 إقامة، وبالتايل الروابطهذه  تعزيزلرغبة املشتركة يف ل وإدراكا، 1996ديسمرب /األول ونكاناإلعالن املوقع يف جنيف يف 

  عالقات وثيقة ودائمة،

 تعرب، وإذ املتوسطية-األوروبيةنطقة امليف االقتصادي يف عملية التكامل  بصورة إجيابيةاملشاركة  على بعزمهما تذكرإذ و  -2
  ووسائل لتعزيز هذه العملية،للتعاون سعيا إلجياد طرق  اعن استعداده

إىل سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  املستندة القائمة على األغلبيةبالدميقراطية  االتزامهممن جديد  تؤكدوإذ   -3
  مببادئ ميثاق األمم املتحدة، تذكراألساسية، وإذ  واحلرياتالذين ينتمون إىل األقليات،  األشخاصحقوق 

الشرق األوسط املؤدية إىل تسوية دائمة تستند إىل قراري جملس األمن منطقة أمهية عملية السالم يف  االعتباروإذ تأخذ يف   -4
  ،338و 242

  عليها وأمهية اتفاقات أوسلو، تحلقوق والواجبات املنصوص عليها يف االتفاقات الدولية اليت وقعا وإذ تأخذ يف االعتبار  -5

وتنويعها وتشجيع التعاون التجاري واالقتصادي يف ااالت  لتنمية التجارة فيما بينها ةالئمم ظروفرغب يف يئة توإذ   -6
  ، وعدم التمييز، والقانون الدويل،املشتركةعلى أساس املساواة، واملنفعة  ، وذلكذات االهتمام املشترك

لحقوق والواجبات لية والتزامها باالمتثال يف منظمة التجارة العامل الرابطة األوروبية للتجارة احلرةذكر بعضوية دول توإذ   -7
واملعاملة الوطنية، وإذ  الدولة األوىل بالرعاية دأيالناشئة عن االتفاق الذي أنشئت مبوجبه منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك مب

  منظمة التجارة العاملية، يف ا وعضف السلطة الفلسطينية يف أن تصبح أيضا د تذكر

 تحقيق جتارة حرة امتثاالل املتعدد األطراف وتنمية عالقاا عزم على املسامهة يف تعزيز النظام التجاريالعقدت  وإذ  -8
  لقواعد منظمة التجارة العاملية،

 ممن التزامهيف هذا االتفاق األطراف  ه ال ميكن تفسري أي من أحكام هذا االتفاق على أنه يعفيأن وإذ تأخذ يف االعتبار  -9
  ات الدولية األخرى،االتفاق مبوجب



 4

 أعلى تنفيذ هذا االتفاق دف حفظ ومحاية البيئة وكفالة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية وفقا ملبدتصميما منها و  - 10
  التنمية املستدامة،

 بأن هذا االتفاق سيسهم يف إنشاء منطقة جتارة حرة موسعة ومنسقة بني الشركاء األوروبينيمنها بشدة  واقتناعا  - 11
  املتوسطي،-والشركاء يف منطقة البحر األبيض املتوسط، مما ميثل مسامهة هامة يف حتقيق التكامل األورويب

الختالفات القائمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بني األطراف واحلاجة إىل تكثيف اجلهود ا وإذ تأخذ يف االعتبار  - 12
  ية واالجتماعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،تشجيع التنمية االقتصادالرامية إىل احلالية 

غري  ااالتاالقتصادية من أجل توسيع نطاقها لتشمل تنمية وتعميق عالقاا إمكانية  لبحث عن استعدادها تعلنوإذ   - 13
  كل طرف، لصالحياتاالتفاق، وفقا  املشمولة ذا

راء بشأن التطورات االقتصادية والتجارة فضال عن اآلل املعلومات وبأن هذا االتفاق يوفر إطارا مناسبا لتباد واقتناعا منها  - 14
  املسائل ذات الصلة،

بأن هذا االتفاق سوف يهيئ الظروف املناسبة لتعزيز كل من العالقات الثنائية واملتعددة األطراف بني  وإذ تعترف  - 15
  ر،األطراف يف اال االقتصادي، وال سيما فيما يتعلق بالتجارة واالستثما

تطورات يف العالقات االقتصادية الدولية ما يستجد من يف ضوء وتنفيذه بأنه ينبغي استعراض هذا االتفاق  تعترفوإذ   - 16
  .وعملية السالم يف الشرق األوسط

 ):االتفاقاسم فيما بعد ب اويشار إليه(هذا االتفاق املؤقت  إبرامما ذكر أعاله،  ، سعيا إىل حتقيقتقرر  - 17

  

  1املادة 

  ألهدافا

  .تنشئ دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والسلطة الفلسطينية منطقة جتارة حرة، وفقا ألحكام هذا االتفاق   -1

إن أهداف هذا االتفاق، الذي يقوم على أساس العالقات التجارية بني اقتصادات السوق وعلى احترام مبادئ الدميقراطية   -2
  :وحقوق اإلنسان، هي

نمية املنسقة للعالقات االقتصادية بني دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والسلطة الفلسطينية من تشجيع الت  )أ(
خالل توسيع نطاق التجارة املتبادلة، وبالتايل تعزيز تقدم النشاط االقتصادي، وحتسني ظروف املعيشة والعمل، 

  للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة؛وزيادة اإلنتاجية واالستقرار املايل يف دول الرابطة األوروبية 

توفري ظروف عادلة للمنافسة يف التجارة بني األطراف يف هذا االتفاق وتسهيل التجارة بني أقاليم األطراف   )ب(
  وعدم إقامة حواجز جتارية تعوق جتارة الشركاء التجاريني اآلخرين معها؛
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- ز اليت تعوق التجارة، يف حتقيق التكامل االقتصادي األورويباملسامهة ذه الطريقة، عن طريق إزالة احلواج  )ج(
 .املتوسطي وحتقيق التمنية املنسقة للتجارة يف العامل وتوسيع نطاقها

  

  2املادة 

  النطاق

  :يطبق هذا االتفاق على

ناء ، باستثالنظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمهامن  97إىل  25املنتجات املدرجة يف الفصول   )أ(
  املنتجات املدرجة يف املرفق األول؛

املنتجات احملددة يف الربوتوكول ألف، مع إيالء االهتمام الواجب بالترتيبات املنصوص عليها يف هذا   )ب(
  الربوتوكول؛

  األمساك واملنتجات البحرية األخرى حسبما هو منصوص عليه يف املرفق الثاين؛  )ج(

 . األوروبية للتجارة احلرة أو الضفة الغربية أو قطاع غزة واليت يكون منشؤها إحدى دول الرابطة

  

  3املادة 

 قواعد املنشأ والتعاون يف جمال اإلدارة اجلمركية

  .حيدد الربوتوكول باء قواعد املنشأ وأساليب التعاون اإلداري  -1

ع ا اللجنة املشتركة ووضع على األطراف يف هذا االتفاق أن تتخذ التدابري املالئمة، مبا يف ذلك استعراضات تضطل  -2
الرسوم ( 5، و)الرسوم اجلمركية على الواردات والرسوم ذات األثر املماثل( 4ترتيبات للتعاون اإلداري، لكفالة تطبيق املواد 

 القيود الكمية على( 7، و)الرسوم اجلمركية على الصادرات والرسوم ذات األثر املماثل( 6، و)اجلمركية ذات الطبيعة املالية
) إعادة التصدير والنقص اخلطري( 21، و)الضرائب واألنظمة الداخلية( 12، و)الواردات أو الصادرات والتدابري ذات األثر املماثل

من هذا االتفاق والربوتوكول باء بصورة فعالة ومنسقة، وللحد، بقدر اإلمكان، من اإلجراءات الرمسية املفروضة على التجارة، 
  .جلميع األطراف بشأن أي صعوبات تنشأ نتيجة تنفيذ هذه األحكام للوصول إىل حلول مقبولة

 .2على أساس االستعراضات املشار إليها يف الفقرة  على األطراف يف هذا االتفاق أن تقرر التدابري املالئمة اليت ستتخذ  -3
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  4ملادة ا

  الرسوم اجلمركية على الواردات والرسوم ذات األثر املماثل

رسوم مجركية على الواردات أو رسوم ذات أثر مماثل جديدة يف التجارة بني دول الرابطة األوروبية  ال جيوز فرض أي  -1
  .للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة

على دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والسلطة الفلسطينية أن تلغي، من تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق، مجيع الرسوم   -2
فروضة على الواردات وأي رسوم ذات أثر مماثل مفروضة على املنتجات اليت يكون منشؤها دول الرابطة األوروبية اجلمركية امل

 .للتجارة احلرة أو الضفة الغربية وقطاع غزة

  

  5ملادة ا

  الرسوم اجلمركية ذات الطبيعة املالية

أيضا على الرسوم اجلمركية ذات ) ثر املماثلالرسوم اجلمركية على الواردات والرسوم ذات األ( 4تنطبق أحكام املادة   
 .الطبيعة املالية

  

  6ملادة ا

  الرسوم اجلمركية على الصادرات والرسوم ذات األثر املماثل

ال جيوز فرض أي رسوم مجركية على الصادرات أو رسوم ذات أثر مماثل جديدة يف التجارة بني دول الرابطة األوروبية   -1
  .والضفة الغربية وقطاع غزة

من تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق، مجيع الرسوم  على دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والسلطة الفلسطينية أن تلغي،  -2
اجلمركية املفروضة على الصادرات وأي رسوم ذات أثر مماثل مفروضة على املنتجات اليت يكون منشؤها دول الرابطة أو الضفة 

 .الغربية أو قطاع غزة

  

  7 ملادةا

  القيود الكمية على الواردات أو الصادرات والتدابري ذات األثر املماثل

ال جيوز فرض أي قيود كمية على الواردات أو الصادرات وتدابري ذات أثر مماثل يف التجارة بني دول الرابطة األوروبية   -1
  .للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة

من تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق، مجيع الرسوم  رة احلرة والسلطة الفلسطينية أن تلغي،على دول الرابطة األوروبية للتجا  -2
 .اجلمركية املفروضة على الواردات أو الصادرات وأي تدابري ذات أثر مماثل
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  8ملادة ا

  االستثناءات العامة

، يكون له ما يربره على )لترانزيتا(ال مينع هذا االتفاق حظر أو تقييد الواردات أو الصادرات أو سلع املرور العابر   
أساس القواعد األخالقية العامة، أو السياسات العامة أو األمن العام؛ أو محاية صحة وحياة اإلنسان، أو احليوان أو النبات والبيئة؛ 

نظمة ذات الصلة بالذهب أو أو محاية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التارخيية أو املعمارية؛ أو محاية امللكية الفكرية؛ أو األ
. الفضة؛ أو حفظ املوارد الطبيعية غري القابلة للتجديد، إذا نفذت هذه التدابري مقترنة بوضع قيود على اإلنتاج أو االستهالك احمللي

 .يف هذا االتفاقغري أنه ال جيوز أن ميثل احلظر أو التقييد وسيلة للتمييز التعسفي أو التقييد املستتر على التجارة بني األطراف 

  

  9ملادة ا

  احتكارات الدولة

على دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أن تكفل تعديل أي احتكار للدولة جتاري الطابع، باستثناء ما هو منصوص   -1
 مواطين دول عليه يف الربوتوكول جيم، حىت ال يكون هناك متييز فيما يتعلق بالظروف اليت يتم شراء السلع وتسويقها مبوجبها بني

وجيب شراء وتسويق هذه السلع وفقا . الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  .لالعتبارات التجارية

 31ستقوم السلطة الفلسطينية بتعديل أي احتكار للدولة جتاري الطابع تدرجييا حىت ال يكون هناك حبد أقصى اية   -2
أي متييز، فيما يتعلق بالشروط اليت يتم شراء السلع وتسويقها مبوجبها، بني الشعب الفلسطيين يف  2001ديسمرب /األولكانون 

وسيتم إبالغ اللجنة املشتركة بالتدابري املعتمدة لتحقيق . الضفة الغربية وقطاع غزة ومواطين دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة
  .هذه األهداف

ام هذه املادة على أي هيئة تقوم من خالهلا السلطات املختصة التابعة لألطراف يف هذا االتفاق، بالقانون أو تنطبق أحك  -3
وباملثل تنطبق هذه . بطريقة عملية، باإلشراف املباشر أو غري املباشر على الواردات أو الصادرات بني األطراف يف هذا االتفاق

 .هيئات أخرىاألحكام على جهات االحتكار املفوضة إىل 

  

  10ملادة ا

  األنظمة الفنية

على األطراف يف هذا االتفاق مناقشة التعاون عن كثب بشأن إزالة احلواجز الفنية املفروضة على التجارة، وذلك يف   
قييم ويتم هذا التعاون يف ااالت ذات الصلة باألنظمة الفنية ووضع القواعد القياسية فضال عن ت. نطاق عمل اللجنة املشتركة

 .مدى التطابق
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  11ملادة ا

  التجارة يف املنتجات الزراعية

بقدر ما  على األطراف يف هذا االتفاق أن تعلن عن استعدادها لتعزيز التنمية املنسقة للتجارة يف املنتجات الزراعية، وذلك  -1
  .تسمح به سياساا العامة الزراعية

من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والسلطة الفلسطينية ترتيبا  من أجل حتقيق هذا اهلدف، أبرمت كل دولة منفردة  -2
  .ثنائيا يبني التدابري الالزمة لتسهيل التجارة يف املنتجات الزراعية

على األطراف يف هذا االتفاق أن تطبق قواعدها املتعلقة باملسائل الصحية والصحة النباتية بطريقة بعيدة عن التمييز وعليها   -3
 .رج أي تدابري جديدة تعوق بال موجب التجارةأال تد

  

  12ملادة ا

  الضرائب واألنظمة الداخلية 

على األطراف يف هذا االتفاق أن تطبق أي ضرائب ورسوم وأنظمة داخلية أخرى وفقا للمادة الثالثة من االتفاق العام   -1
  .التجارة العاملية بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة واالتفاقات األخرى ذات الصلة ملنظمة

ال جيوز للمصدرين االستفادة من إعادة ضرائب داخلية تتجاوز مبالغ الضرائب املباشرة أو غري املباشرة املفروضة على   -2
 .املنتجات املصدرة إىل إقليم طرف أخر يف هذا االتفاق

  

  13ملادة ا

  املدفوعات والتحويالت

ل الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة وحتويلها إىل تكون املدفوعات ذات الصلة بالتجارة بني دو  -1
  .إقليم طرف يف هذا االتفاق واليت يقيم فيها الدائن، خالية من أية قيود

على األطراف يف هذا االتفاق أن متتنع عن فرض أي قيود على صرف العمالت أو فرض قيود إدارية على املنح، أو إعادة   -2
  .ات أو قبول االئتمانات قصرية األجل أو متوسطة األجل اليت تغطي التعامالت التجارية اليت يشارك فيها شخص مقيماملدفوع

ال جيوز تطبيق تدابري تقييدية على التحويالت ذات الصلة باالستثمارات، وال سيما على إعادة املبالغ املستثمرة أو املعاد   -3
 .وع من أنواع الدخل الناتج عن ذلكاستثمارها إىل بلد املستثمر أو أي ن
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  14ملادة ا

  املشتريات احلكومية

على األطراف يف هذا االتفاق أن تنظر يف التحرير الفعال ألسواق املشتريات احلكومية لديها، على أساس عدم التمييز   -1
  .واملعاملة باملثل، وذلك كهدف أساسي من أهداف هذا االتفاق

 .أن تتعاون يف إطار عمل اللجنة املشتركةهلذا الغرض، على األطراف   -2

  

  15ملادة ا

  محاية امللكية الفكرية

وعليها أن . على األطراف أن توفر وتكفل احلماية املالئمة والفعالة حلقوق امللكية الفكرية وفقا ألعلى املعايري الدولية  -1
  .تهاك، وال سيما ضد التزييف والقرصنةتعتمد وتتخذ التدابري املالئمة والفعالة إلنفاذ مثل هذه احلقوق ضد االن

  .من هذا االتفاق) املساعدة الفنية( 26على األطراف أن تتعاون يف املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية وفقا للمادة   -2

وإذا نشأت مشاكل ذات صلة حبقوق امللكية الفكرية . جيب استعراض تنفيذ هذه املادة دوريا من جانب األطراف  -3
نت تؤثر على التجارة، فيجب االضطالع مبشاورات عاجلة يف إطار اللجنة املشتركة، بناء على طلب أي طرف، بغية الوصول وكا

 .إىل حلول مقبولة جلميع األطراف

  

  16ملادة ا

  قواعد املنافسة املتعلقة باملؤسسات

التجارة بني دول الرابطة األوروبية للتجارة  يتعارض ما يلي مع التطبيق السليم هلذا االتفاق بقدر ما ميكن أن يؤثر على  -1
  :احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة

مجيع االتفاقات بني املؤسسات، وقرارات مجعيات املؤسسات واملمارسات املنسقة بني املؤسسات واليت يكون   )أ(
  هدفها أو أثرها منع أو تقييد أو تشويه املنافسة؛

  .ة يف أراضي أحد األطراف يف هذا االتفاق بالكامل أو يف جزء كبري منهااستغالل مؤسسة أو أكثر وضع هيمن  )ب(

أيضا على أنشطة املؤسسات العامة، واملؤسسات اليت متنحها األطراف يف هذا االتفاق حقوقا  1تطبق أحكام الفقرة   -2
  .ملهمة العامة املكلفة اخاصة أو حصرية، بالقدر الذي ال يشكل تطبيق هذه األحكام إعاقة قانونية أو عملية ألداء ا

، فإنه جيوز له أن يتخذ التدابري 2و 1إذا اعترب أحد األطراف يف هذا االتفاق أن ممارسة ما ال تتسق مع أحكام الفقرتني   -3
 ).إجراء تطبيق تدابري احلماية( 23املالئمة تبعا للشروط ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 
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  17ملادة ا

  من الدولةالدعم املقدم 

إن أي دعم ممنوح من طرف ما يف هذا االتفاق أو من خالل موارد عامة يف أي شكل من األشكال ويعوق أو يهدد   -1
بإعاقة املنافسة عن طريق تفضيل بعض املؤسسات أو إنتاج بعض السلع يكون غري متسقا مع التفعيل السليم هلذا االتفاق، بقدر ما 

  .ابطة األوروبية للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزةيؤثر على التجارة بني دول الر

وتسلم األطراف بأنه جيوز . على أساس املعايري املبينة يف املرفق الثالث 1جيب تقييم أي ممارسة تتعارض مع أحكام الفقرة   -2
لتغلب على مشاكلها التنموية ، أن متنح الدعم إىل املؤسسات كأداة ل2001ديسمرب /كانون األول 31للسلطة الفلسطينية، حىت 

  .اخلاصة

على األطراف يف هذا االتفاق أن تكفل الشفافية فيما يتعلق بالدعم املقدم من الدولة عن طريق تبادل املعلومات حسبما   -3
  .هو منصوص عليه يف املرفق الرابع

، فإنه جيوز له أن يتخذ التدابري 2و 1 إذا اعترب أحد األطراف يف هذا االتفاق أن ممارسة ما ال تتسق مع أحكام الفقرتني  -4
 ).إجراء تطبيق تدابري احلماية( 23املالئمة تبعا للشروط ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

  

  18ملادة ا

  اإلغراق

عىن إذا تبني لدولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة وجود إغراق يف التجارة مع الضفة الغربية و قطاع غزة بامل  
، أو إذا تبني للسلطة الفلسطينية 1994املشار إليه يف املادة السادسة من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة لعام 

وجود إغراق يف التجارة مع دولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ذا املعىن، فإنه جيوز للطرف املعين أن يتخذ التدابري 
ضد هذه املمارسة وفقا لالتفاق اخلاص بتنفيذ املادة السادسة من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة لعام  املالئمة

 ).إجراء تطبيق تدابري احلماية( 23واإلجراء املنصوص عليه يف املادة  1994

  

  19ملادة ا

  اإلجراءات العاجلة اخلاصة باسترياد منتجات معينة

  :د كميات كبرية من منتج ما يسبب أو يهدد بأن يسبب استرياده يف تلك الظروفيف حالة استريا  

أضرارا خطرية للمنتجني احملليني الذين ينتجون املنتجات املماثلة أو املنافسة بشكل مباشر يف إقليم الطرف   )أ(
  املستورد يف هذا االتفاق، أو
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وبات قد تؤدي إىل تدهور خطري للوضع االقتصادي اختالالت خطرية يف قطاعات االقتصاد ذات الصلة أو صع  )ب(
  يف املنطقة،

إجراء تطبيق تدابري ( 23فإنه جيوز للطرف املعين أن يتخذ التدابري املالئمة تبعا للشروط ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 
 ).احلماية

  

  20ملادة ا

  التكيف اهليكلي

الرسوم اجلمركية ( 4تثنائية ملدة حمدودة تكون غري متسقة مع أحكام املادة جيوز للسلطة الفلسطينية أن تتخذ تدابري اس  -1
يف شكل زيادة الرسوم اجلمركية أو يف حالة ما إذا كانت غري قابلة للتطبيق أو غري ) على الواردات والرسوم ذات األثر املماثل

  .فعالة، يف شكل رسوم تكيف هيكلي على املنتجات املدرجة يف املرفق اخلامس

ال تنطبق  1ون اإلخالل بالتدابري ذات الصلة باملنتجات املدرجة يف املرفق اخلامس، فإن التدابري املذكورة يف الفقرة د  -2
سوى على الصناعات الناشئة، أو بعض القطاعات اليت متر مبرحلة إعادة هيكلة أو اليت تواجه صعوبات خطرية، وخاصة إذا كانت 

  .عية كبريةهذه الصعوبات تؤدي إىل مشاكل اجتما

بعد إدخال هذه التدابري، فإن إمجايل الرسوم اجلمركية حبسب القيمة ورسوم التكيف اهليكلي املطبقة يف الضفة الغربية   -3
وجيب أن حتتفظ % 25وقطاع غزة على منتجات منشؤها إحدى دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ال جيوز أن تتجاوز نسبة 

وجيب أال يتجاوز إمجايل الرسوم اجلمركية املفروضة على . اليت يكون منشؤها إحدى هذه الدول بعنصر األفضلية للمنتجات
وجيب أال يتجاوز إمجايل قيمة . الواردات إىل ضفة الغربية وقطاع غزة الرسوم املفروضة على السلع املماثلة الواردة من أي بلد أخر

من إمجايل الواردات من املنتجات الصناعية من دول الرابطة % 15سبة الواردات من املنتجات اليت ختضع إىل هذه التدابري ن
  . خالل أخر سنة تتوافر عنها إحصاءات) أ(2األوروبية للتجارة احلرة حسبما هو حمدد يف املادة 

  .سنوات إال إذا أذنت اللجنة املشتركة بفترة أطول 5تطبق هذه التدابري لفترة ال تتجاوز   -4

طينية أن تبلغ اللجنة املشتركة بأي تدابري استثنائية تعتزم اختاذها، وجيب عقد مشاورات يف اللجنة على السلطة الفلس  -5
املشتركة، بناء على طلب دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، بشأن مثل هذه التدابري والقطاعات اليت تنطبق عليها وذلك قبل 

الفلسطينية أن تقدم إىل اللجنة املشتركة جدوال زمنيا إللغاء الرسوم اجلمركية أو وعند اختاذ تلك التدابري، على السلطة . تطبيقها
وجيب أن يبني هذا اجلدول اإلزالة التدرجيية هلذه الرسوم أو رسوم التكيف . رسوم التكيف اهليكلي املفروضة مبوجب هذه املادة

 .وجيوز للجنة املشتركة أن تقرر جدوال زمنيا خمتلفا. ىاهليكلي مبعدالت سنوية متساوية تبدأ بعد سنتني من تطبيقها حبد أقص
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  21ملادة ا

  إعادة التصدير والنقص اخلطري

القيود الكمية ( 7و) الرسوم اجلمركية على الصادرات والرسوم ذات األثر املماثل( 6إذا أدى االمتثال ألحكام املادتني   
  : ما يليإىل) على الواردات والصادرات والتدابري ذات األثر املماثل

إعادة التصدير إىل بلد ثالث يطبق عليه الطرف املصدر قيود كمية على الصادرات، أو رسوم مجركية أو تدابري   )أ(
  أو رسوم ذات أثر مماثل بالنسبة للمنتج املعين؛ أو

  حدوث نقص خطري، أو احتمال حدوث نقص خطري، من منتج أساسي للطرف املصدر؛  )ب(

شار إليها أعاله أو من احملتمل أن تؤدي إىل صعوبات كبرية للطرف املصدر، فإنه جيوز هلذا الطرف أن وحيثما تؤدي األوضاع امل
وجيب أن تكون هذه ). إجراء تطبيق تدابري احلماية( 23يتخذ التدابري املالئمة تبعا للشروط ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

 .تربر الظروف مواصلة العمل ا التدابري غري متييزية وجيب أن تلغى حني ال

  

  22ملادة ا

  الصعوبات يف ميزان املدفوعات

  .ميزان املدفوعات ضعلى األطراف يف هذا االتفاق أن تسعى إىل جتنب فرض تدابري تقييدية ألغرا  -1

يعتمد  جيوز لطرف ما يواجه صعوبات يف ميزان املدفوعات، أو يقع حتت ديد مباشر مبواجهة تلك الصعوبات، أن  -2
تدابري تقييدية على التجارة، وذلك وفقا للشروط املنصوص عليها يف االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة لعام 

وعلى أساس التفاهم بشأن أحكام ميزان املدفوعات املنصوص عليها يف االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  1994
ون هذه التدابري حمددة املدة وغري متييزية، وال جيوز أن تتجاوز ما هو ضروري ملعاجلة وضع ميزان ، وجيب أن تك1994لعام 

وجيب منح أفضلية للتدابري القائمة على السعر وجيب ختفيفها تدرجييا مع حتسن وضع ميزان املدفوعات وإلغائها حني ال . املدفوعات
يدخل مثل هذه التدابري التقييدية أن يبلغ األطراف األخرى يف هذا االتفاق وعلى الطرف الذي . تربر الظروف مواصلة العمل ا

وعلى اللجنة املشتركة أن تقوم بدراسة . واللجنة املشتركة بذلك، إن أمكن، قبل إدخاهلا وعليه أن يقدم جدوال زمنيا إلزالتها
 .احلاجة إىل مواصلة العمل ذه التدابري، عند طلب أي طرف أخر

  

  23ملادة ا

  إجراء تطبيق تدابري احلماية

قبل الشروع يف اختاذ اإلجراء املطلوب لتطبيق تدابري احلماية املبينة يف الفقرات التالية من هذه املادة، على األطراف يف   -1
  .بذلكهذا االتفاق أن تسعى إىل حل أية خالفات بينها من خالل املشاورات املباشرة، وأن تبلغ األطراف األخرى يف هذا االتفاق 
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من هذه املادة، على الطرف الذي ينظر يف استخدام تدابري احلماية أن يبلغ األطراف  6دون اإلخالل بأحكام الفقرة   -2
وجيب أن تتم املشاورات بني األطراف يف هذا . األخرى واللجنة املشتركة بذلك فورا وأن يقدم مجيع املعلومات ذات الصلة

  .تركة بغية إجياد حل مقبول جلميع األطرافاالتفاق دون تأخري يف اللجنة املش

، على األطراف )الدعم املقدم من الدولة( 17و) قواعد املنافسة املتعلقة باملؤسسات( 16فيما يتعلق باملادتني   )أ(  -3
املعنية أن تقدم إىل اللجنة املشتركة كل املساعدة املطلوبة من أجل دراسة احلالة، وحينما يكون األمر مالئما، 

املعترض عليها خالل الفترة  ةوإذا فشل الطرف املعين يف وضع حد للممارس. تلغي املمارسة املعترض عليهاأن 
اليت حتددها اللجنة املشتركة أو إذا فشلت اللجنة املشتركة يف الوصول إىل اتفاق بعد إجراء مشاورات، أو بعد 

ين أن يعتمد التدابري املالئمة ملواجهة الصعوبات ، فإنه جيوز للطرف املعضثالثني يوما من إحالة املسألة للتفاو
  .الناجتة عن املمارسة موضع املناقشة

إعادة ( 21و) اإلجراءات العاجلة اخلاصة باسترياد منتجات معينة( 19، و)اإلغراق( 18فيما يتعلق باملواد   )ب(
تتخذ القرار الالزم لوضع حد ، على اللجنة املشتركة أن تدرس احلالة أو املوقف وأن )التصدير والنقص اخلطري

ويف حالة عدم اختاذ مثل هذا القرار خالل ثالثني يوما من إحالة . للصعوبات اليت أبلغت األطراف املعنية عنها
  .املسألة إىل اللجنة املشتركة، فإنه جيوز للطرف املعين أن يعتمد التدابري الالزمة لعالج املوقف

، على الطرف املعين أن يوفر للجنة املشتركة مجيع املعلومات ذات )االلتزاماتالوفاء ب( 30فيما يتعلق باملادة   )ج(
وإذا . الصلة املطلوبة إلجراء دراسة شاملة للموقف بغية السعي إىل الوصول إىل حل مقبول جلميع األطراف

ه جيوز لطرف فشلت اللجنة املشتركة يف الوصول إىل مثل هذه احلل يف فترة ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار، فإن
  .املعين أن يتخذ التدابري املالئمة

وجيب أن تكون التدابري مقيدة . جيب إبالغ األطراف يف هذا االتفاق واللجنة املشتركة فورا بتدابري احلماية اليت اختذت  -4
تتجاوز الضرر الذي من حيث مداها وفترا ملا هو ضروري على وجه الدقة إلصالح املوقف الذي أدى إىل تطبيقها، وال جيوز أن 

وال جيوز أن . وجيب إيالء األولوية إىل التدابري اليت تعوق بأقل درجة عمل هذا االتفاق. سببته املمارسة أو الصعوبات ذات الصلة
عن القيام  بفعل ما أو االمتناعدولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة قيام تؤثر التدابري اليت تتخذها السلطة الفلسطينية نتيجة 

وال تتخذ تدابري سوى الدولة أو الدول اليت تتأثر جتارا بقيام السلطة الفلسطينية  .إال على التجارة مع هذه الدولة فقط بفعل ما
اإلجراءات العاجلة اخلاصة باسترياد منتجات ( 19خبالف التدابري املتخذة مبوجب املادة  بفعل ما أو االمتناع عن القيام بفعل ما

  ). إعادة التصدير والنقص اخلطري( 21واملادة ) ةمعين

جيب أن تكون تدابري احلماية املتخذة موضع مناقشات دورية داخل اللجنة املشتركة بغية تبسيطها أو استبداهلا أو إلغائها   -5
  .حينما ال يكون هناك مربر لبقائها

املستحيل إجراء دراسة مسبقة، فإنه جيوز للطرف  يف حالة وجود ظروف استثنائية تتطلب اختاذ إجراء فوري وجتعل من  -6
إعادة التصدير والنقص ( 21، و)اإلجراءات العاجلة اخلاصة باسترياد منتجات معينة( 19، و)اإلغراق( 18املعين، يف حالة املواد 

األطراف، أن يطبق التدابري ويف احلاالت اليت يؤثر فيها الدعم املقدم من الدولة بصورة مباشرة وفورية على التجارة بني ) اخلطري
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وجيب تقدمي إخطار ذه التدابري بدون تأخري وإجراء مشاورات بني األطراف يف هذا . التحوطية املؤقتة الالزمة لعالج املوقف
 .االتفاق بأسرع ما ميكن داخل اللجنة املشتركة

  

  24ملادة ا

  االستثناءات األمنية

  : هذا االتفاق من اختاذ أي تدابري يراها ضروريةال يوجد يف هذا االتفاق ما مينع طرف ما يف  

  من أجل منع تسرب معلومات تتعارض مع مصاحله األمنية األساسية؛  )أ(

  من أجل محاية مصاحله األمنية األساسية أو تنفيذ االلتزامات الدولية أو السياسات العامة الوطنية؛  )ب(

احلربية، شريطة أال تعوق هذه التدابري شروط املتعلقة بتجارة األسلحة والذخرية واملستلزمات   )1(
املنافسة فيما يتعلق باملنتجات غري املخصصة بالتحديد لألغراض العسكرية، والتجارة يف السلع 
واملواد واخلدمات األخرى اليت تتم بصورة مباشرة أو غري مباشرة لغرض التوريد إىل مؤسسة 

  عسكرية؛ أو

البيولوجية والكيميائية أو األسلحة النووية أو غريها من أجهزة التفجري املتعلقة بعدم انتشار األسلحة   )2(
  النووي؛ أو

 .املتخذة يف وقت احلرب أو األزمات الدولية اخلطرية األخرى  )3(

  

  25ملادة ا

  اخلدمات واالستثمارات

وتوسيع نطاق تعاوا  وضمن جهودها الرامية إىل تنمية. تدرك األطراف األمهية املتزايدة للخدمات واالستثمارات  -1
تدرجييا، ستتعاون األطراف دف مواصلة تشجيع االستثمارات وحتقيق التحرير التدرجيي واالنفتاح املتبادل ألسواق التجارة يف 

  .اخلدمات

 .ستناقش األطراف هذا التعاون داخل اللجنة املشتركة دف تنمية وتعميق عالقاا مبوجب هذا االتفاق  -2

  

  26ملادة ا

  ساعدة الفنيةامل

من أجل تسهيل تنفيذ هذا االتفاق، على األطراف أن تتفق على طرائق مالئمة للمساعدة الفنية والتعاون بني سلطات   
 .وهلذا الغرض، على األطراف أن تنسق اجلهود مع املنظمات الدولية ذات الصلة. كل طرف يف املسائل املتعلقة بالتجارة
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  27ملادة ا

  اللجنة املشتركة

  .تقوم جلنة مشتركة باإلشراف على تنفيذ هذا االتفاق وإدارة تنفيذه  -1

لغرض التنفيذ السليم هلذا االتفاق، على األطراف يف هذا االتفاق أن تتبادل املعلومات، وأن تعقد مشاورات داخل اللجنة   -2
ر إمكانية مواصلة إزالة العقبات اليت وعلى اللجنة املشتركة أن تستعرض باستمرا. املشتركة عند طلب أي طرف يف هذا االتفاق

  .تعوق التجارة بني دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة والضفة الغربية وقطاع غزة

وجيوز أن تصدر اللجنة املشتركة . جيوز للجنة املشتركة أن تتخذ قرارات يف احلاالت املنصوص عليها يف هذا االتفاق  -3
 .توصيات بالنسبة للمسائل األخرى

  

  28ملادة ا

  إجراءات اللجنة املشتركة

لغرض التنفيذ السليم هلذا االتفاق، على اللجنة املشتركة أن تعقد اجتماعات بصورة دورية وعندما يتم االتفاق على   -1
  .وجيوز لكل طرف يف هذا االتفاق أن يطلب عقد اجتماع. ضرورة عقد اجتماع

  .كعلى اللجنة املشتركة أن تعمل باالتفاق املشتر  -2

إذا قبل ممثل طرف ما يف هذا االتفاق قرارا يستلزم استيفاء شروط دستورية، فإن نفاذ القرار يبدأ يف تاريخ اإلخطار عن   -3
  .رفع التحفظ، وذلك ما مل يتضمن القرار تارخيا بعد ذلك

  1.لغرض هذا االتفاق، على اللجنة املشتركة أن تعتمد نظامها الداخلي  -4

 2.كة أن تقرر إنشاء جلان فرعية وأفرقة عاملة حسبما تراه ضروريا للمساعدة يف إجناز مهامهاجيوز للجنة املشتر  -5

  

  29ملادة ا

  إجراء التحكيم

جيوز أن حتال املنازعات بني األطراف يف هذا االتفاق، ذات الصلة بتفسري حقوق والتزامات األطراف يف هذا االتفاق،   -1
رات أو يف اللجنة املشتركة خالل ستة أشهر، إىل التحكيم من جانب أي طرف يف الرتاع، واليت مل يتم تسويتها من خالل املشاو

                                                 
  )2003يونيه /نحزيرا 11( 2003لعام  1اعتمد النظام الداخلي بقرار اللجنة املشتركة رقم    1
  )2003أغسطس /ا آب( 2003لعام  2أنشئت جلنة فرعية معنية باملسائل املتعلقة باجلمارك واملنشأ مبوجب قرار اللجنة املشتركة رقم    2
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وجيب إرسال نسخة من هذا اإلخطار إىل مجيع األطراف يف هذا . وذلك عن طريق إخطار كتايب يوجه إىل الطرف األخر يف الرتاع
  .االتفاق

  .متوضح أحكام املرفق السادس تكوين وكيفية عمل هيئة التحكي  -2

  .املنطبقة على هيئة التحكيم أن تسوي الرتاع وفقا ألحكام هذا االتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدويل  -3

 .يكون قرار هيئة التحكيم ائيا وملزما لألطراف يف الرتاع  -4

  

  30ملادة ا

  الوفاء بااللتزامات

ة حتقيق أهداف هذا االتفاق والوفاء بالتزاماا على األطراف يف هذا االتفاق أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفال  -1
  .مبوجب هذا االتفاق

إذا رأت دولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أن السلطة الفلسطينية مل تف بأحد التزاماا مبوجب هذا االتفاق،   -2
مل تف بأحد التزاماا، فإنه جيوز للطرف املعين أن  ةأو إذا رأت السلطة الفلسطينية أن دولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلر
 ).إجراء تطبيق تدابري احلماية( 23يتخذ اإلجراءات املالئمة تبعا للشروط ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

  

  31ملادة ا

  املرفقات والربوتوكوالت

وجيوز للجنة املشتركة أن تقرر إجراء تعديل على . منهتعترب املرفقات والربوتوكوالت امللحقة ذا االتفاق جزءا ال يتجزأ   
 .املرفقات والربوتوكوالت

  

  32ملادة ا

  العالقات التجارية اليت ينظمها هذا االتفاق

ينطبق هذا االتفاق على العالقات التجارية بني دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، من ناحية، والضفة الغربية وقطاع   
ألخرى، ولكنه ال ينطبق على العالقات التجارية بني فرادى الدول يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، ما مل يرد غزة من الناحية ا

يعين دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ومنظمة " األطراف"ولغرض هذا االتفاق، فإن مصطلح . خالف ذلك يف هذا االتفاق
 .طينية، واليت تعمل كل منها يف نطاق صالحيااالتحرير الفلسطينية ملصلحة السلطة الفلس
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  33ملادة ا

  التطبيق اإلقليمي

والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء ما هو منصوص  يطبق هذا االتفاق يف أقاليم دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة  
 .عليه يف الربتوكول هاء

  

  34ملادة ا

  ة والتجارة احلدوديةاالحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلر

ال حيول هذا االتفاق األطراف دون إبقاء أو إنشاء االحتادات اجلمركية أو املناطق احلرة أو الترتيبات اخلاصة بالتجارة   
 .احلدودية إذا كانت ال تؤثر سلبيا على النظام التجاري

  

  35ملادة ا

  التعديالت

وتوافق عليها اللجنة املشتركة، خبالف التعديالت املشار إليها يف  جيب تقدمي أي تعديالت يتم إدخاهلا على هذا االتفاق  
أو تصدق عليها /، إىل األطراف يف هذا االتفاق للموافقة عليها، ويبدأ نفاذها بعد أن توافق و)املرفقات والربتوكوالت( 31املادة 

 .وجيب إيداع نص التعديالت وصكوك املوافقة أو التصديق لدى الوديع. األطراف

  

  36ادة ملا

  االنضمام إىل االتفاق

جيوز ألي عضو جديد يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة أن ينضم إىل هذا االتفاق، شريطة أن تقرر اللجنة املشتركة   -1
. لقرارن يتم التفاوض بني الدولة املنضمة واألطراف املعنية، وفقا للشروط واألحكام اليت قد ترد يف ذلك اأواملوافقة على انضمامه، 

  .وجيب إيداع صك االنضمام لدى الوديع

فيما يتعلق بالدولة املنضمة، يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف أول يوم من الشهر الثالث الذي يعقب إيداع صك االنضمام   -2
 .اخلاص ا
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  37ملادة ا

  شرط استعراض االتفاق

الع باستعراض هلذا االتفاق وطريقة تنفيذه يف من أجل الوصول إىل اتفاق ائي، على األطراف يف هذا االتفاق االضط  
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز لألطراف أن تصدر . ضوء تطورات العالقات االقتصادية الدولية وعملية السالم يف الشرق األوسط

وسيع نطاق توجيهات إىل اللجنة املشتركة لدراسة سبل تنمية وتعميق التعاون مبوجب هذا االتفاق وتقدمي توصيات بشأن ذلك وت
 .االتفاق إىل ااالت غري املشمولة به

  

  38ملادة ا

  االنسحاب من االتفاق وانتهائه

ويبدأ نفاذ االنسحاب بعد . جيوز ألي طرف يف هذا االتفاق أن ينسحب منه عن طريق إرسال إخطار رمسي إىل الوديع  -1
  .ستة أشهر من استالم الوديع لإلخطار

نية، ينتهي هذا االتفاق يف اية فترة اإلخطار، وإذا انسحبت مجيع دول الرابطة األوروبية إذا انسحبت السلطة الفلسطي  -2
  .للتجارة احلرة، فإن االتفاق ينتهي يف اية فترة آخر إخطار

إذا انسحب أي عضو من االتفاقية اليت أنشئت مبوجبها الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، فإا تكون منسحبة من هذا   -3
 .تفاق من تلقاء نفسها يف تاريخ انسحاا الفعلي من االتفاقيةاال

  

  39ملادة ا

  بدء نفاذ االتفاق

 املوافقة لدى أوالتصديق  بالفعل صكوكبالنسبة للموقعني الذين أودعوا  1999يوليه /متوز 1يبدأ نفاذ هذا االتفاق يوم   -1
  .ة قد أودعت صك التصديق أو القبول اخلاص ا، شريطة أن تكون السلطة الفلسطينيحبلول ذلك التاريخ الوديع

، يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف 1999يوليه /متوز 1فيما يتعلق بطرف موقع أودع صك التصديق أو القبول اخلاص به بعد   -2
للسلطة أول يوم من الشهر الثالث الذي يعقب إيداع صكه، شريطة أن يبدأ نفاذ هذا االتفاق حبد أقصى يف نفس اليوم بالنسبة 

  .الفلسطينية

جيوز ألي موقع أن يعلن وقت التوقيع، وخالل فترة أولية، أنه سيطبق هذا االتفاق مؤقتا إذا مل ميكن بدء نفاذ االتفاق   -3
وبالنسبة لدولة من دول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، فإن التطبيق املؤقت ال . 1999يوليه /متوز 1بالنسبة هلذا املوقع حبلول 

ون ممكنا إال إذا بدأ نفاذ هذا االتفاق بالنسبة للسلطة الفلسطينية، أو إذا كانت السلطة الفلسطينية تطبق هذا االتفاق بصورة يك
 .مؤقتة
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  40ملادة ا

  الوديع

تقوم حكومة النرويج، بوصفها الوديع، بإخطار مجيع األطراف اليت وقعت أو انضمت إىل هذا االتفاق بإيداع أي صك   
، فضال عن بدء نفاذ هذا االتفاق )التعديالت( 35طلب مؤقت أو انضمام أو قبول للتعديالت مبوجب املادة تصديق أو 

  .، أو انتهائه أو أي انسحاب منه)التعديالت( 35والتعديالت اليت أدخلت عليه اليت تتم يف إطار اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

  

  

 
  

  .ن، املصرح هلم بصورة كاملة بالتوقيع، على هذا االتفاقوإثباتا ملا تقدم، وقع الوزراء املفوضو

  

، من أصل وحيد باللغة اإلنكليزية، وسيتم إيداعه لدى 1998نوفمرب /حرر يف لوكريباد، يف اليوم الثالثني من شهر  تشرين الثاين
  . هذا االتفاقوسريسل الوديع نسخا موثقة إىل مجيع الدول املوقعة، واألطراف املنضمة إىل . حكومة النرويج

  
  

 


