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   مساهمة السياسة التشريعية في تحسين الوضع االقتصادي

نظم                      التشريعية  سياسات  الإن الحديث عن     اهيم األخرى التي ت ا بالمف ة، وعالقته وم سياسات الحكوم داء لتوضيح مفه ا ابت يقودن
ة القي                 سل     وتضبط عمل الحكومة، وإذا آانت السياسات العامة تعني اإلطار الشامل لألعمال التي تقرر الحكوم ا ضمن تسل ام به

أولويات معين على نحو يترجم رؤية الحكومة وغاياتها وأهدافها إلى مجموعة من المخرجات والنتائج الملموسة، وتنعكس عن                 
ة             يس منعزال          ،  السياسات إستراتيجيات الحكومة والخطط التنفيذية في إطار عملية تدمج بين الخطة والموازن وم ل ذا المفه إن ه ف

دافها                        عن المصطلحات األ   التها وأه ة ورس ة الحكوم رتبط برؤي ا هو م ة، وإنم ا المختلف ة وإداراته خرى التي تنظم عمل الحكوم
  .واستراتيجياتها وبرامجها

دور               ة أو ال ة وهي المهم وينبثق عن الرؤية رسالة الحكومة حيث أن الرسالة مشتقة من الرؤية وال تتعدى آونها تفاصيل للرؤي
ة        األساس الذي وجدت اإلدارة ل   د رؤي د تحدي ة ومؤسساتها، وعن ا الحكوم وم به تحقيقه وهي تحدد الغرض وتبرر المهام التي تق

  .الحكومة ورسالتها يتم تحديد األهداف العامة وهي المقاصد الكلية لوجود الحكومة بمؤسساتها المختلفة

ا، تظهر الحاجة لوضع جوه             و رع عنه ة واألهداف التي تتف ة     بتحديد األهداف العامة للحكوم ي طريق ر اإلستراتيجية التي تعن
ل الخطوط                               شودة التي تمث ا اإلستراتيجية المن ق عليه ا يطل د جوهر اإلستراتيجية أو م ا لتحدي داف، وتبع الوصول لتحقيق األه

  .يأتي دور التنفيذ الذي يبدأ بوضع السياسات العامة للحكومة لتحقيق أهدافهاالعريضة التي تربط المسافة بين الواقع والهدف، 

ضايا و        وال بد أن تتضمن       ة مجموعة الق ة                 سياسات الحكوم ا الحكوم واطن والتي ترتبه ل حاجات الم ة التي تمث المطالب العام
ود                             سياسات حصيلة جه ر ال ا تعتب ة والجهات الرسمية، وإنم ى الحكوم سياسات عل حسب أولوياتها، حيث ال تقتصر صناعة ال

دني         السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية واألحزاب     راد   والقطاع الخاص      والجماعات ومؤسسات المجتمع الم ذلك األف ، وال  وآ
ذي                    شريع ال ة ومن ضمنها الت ات الحكوم ل أولوي ة التي تمث شمل القطاعات المختلف ا لت ة وتبويبه بد من تقسيم سياسات الحكوم

 اإلصالحية والتطويرية على نحو      يجب أن ال يكون عشوائيا وإنما يرتبط بالسياسات العامة للحكومة ويعكس توجهات الحكومة            
ال    ن ضمنها المج ي مختلف المجاالت وم شريع ف ي الت ة ف ا سياسات الحكوم رع عنه ي تتف شريعية الت سياسة الت ه بال ر عن يعب

  .االقتصادي

شريعية              يفي المجال االقتصادي بقطاعاته المختلفة      إن السياسات التشريعية     ات الت د األولوي ى تحدي  التي من   جب أن تنطوي عل
ة            ة ومواجه صادية المختلف ة      شأنها تطوير القطاعات االقت ق التنمي صادية التحديات التي تعي شريعية   ، حيث أ االقت سياسة الت ن ال

ة،                   م في الدول سياسات وألدوات لحك شريعية عن           االقتصادية ليست بمعزل عن المفاهيم األخرى ل سياسة الت وال يمكن فصل ال
ة  التخطيط التنموي الذي يؤسس لقواعد   ، ومحاربة الفقر، ونزاهة وآفاءة القضاء، و، سيادة القانونالحكم الرشيدسياسات   التنمي

ذي                المستدامة بأبعادها الوطنية   سياسي ال سجام النظام ال ى أساس تجانس وان شارآة  اليضمن   والعالمية والزمنية، وعل ة  فالم عال
ذاتي، و    يقوم على تحقيق اال     حرنظام اقتصادي   ، و  اتخاذ القرار  فيللمواطنين   اء ال اعي   آتف ة       يتوافق  نظام اجتم  مع خطط التنمي

ذها اليب تنفي ز  وأس ى تعزي ا عل ي مجمله وم ف ة تق ة وتدريبي ة وتعليمي ة وتكنولوجي ة وإداري ة إنتاجي ود أنظم ى أساس وج ، وعل
  . المستمراإلنتاج والمرونة اإلدارية وتوفير الحلول التكنولوجية، واعتماد نهج التنمية البشرية والتعليم والتدريب

صادية                     شريعات االقت ة الت ة لتطوير رزم شريعية تطويري إن السياسة التشريعية في المجال االقتصادي يجب أن تتضمن خطة ت
ة،               ة الحديث شريع التجاري        على أسس تستجيب للتطورات التجارية الحديثة وأفضل الممارسات التجارية الدولي التي تتضمن الت

ة  العامة والخاصة (جارية، والتشريعات التي تنظم دور ومسئوليات المؤسسات        وتشريعات الشرآات والمحاآم الت     التي   ) واألهلي
شريعات المالي               ذلك يجب أن تتضمن الت تتضمن إدارة  ة التي  تتولى الرقابة واإلشراف على القطاعات االقتصادية المختلفة، وآ

ال    المؤسسات المالية و  تنظم الرقابة على    المال العام و   ر   المهن   ومؤسسات األعم ة غي شريعات العمل واألجور         المالي ذلك ت ، وآ
  .، والرقابة اإلدارية والماليةوالرواتب

صناعية،                           ة وال ة الفكري ة الملكي شريعات حماي وآذلك فإن السياسة التشريعية في المجال االقتصادي يجب أن تتضمن تطوير ت
تثمارو شجيع االس ة ، وت سوق الخارجي ع ال ادل الحر م يع التب ي، توس ار، وتنظ ن االحتك د م سة والح ستهلك، م المناف ة الم وحماي

ة   الصناعية و والتشريعات   ة   الزراعي اه   والعقاري ة والمي ة  والبيئي شريعات مكافحة        والطاق وطني، وت اج ال شجيع اإلنت ة وت ، وحماي
  . والمواصالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالفساد وغسل األموال، وضمان المساءلة والشفافية، وتشريعات 
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ات وأدوات   ضمن آلي صادي يجب أن تت ال االقت ي المج شريعية ف سياسة الت شارآةإن ال ة   الم سات الرقابي ين المؤس سيق ب  والتن
واإلشرافية العامة والخاصة واألهلية ووضوح وتكامل األدوار، وقواعد تنظيمية إلشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في        

  .رسم السياسات وفق آليات وأسس واضحة ومحددةعملية التنمية والتخطيط االستراتيجي و

داخلي والخارجي                  وفي فلسطين    صعيدين ال ى ال سطينية عل ة الفل ى الوالي ديدة عل ودًا ش ا أن  ، ال يزال إطار أوسلو يفرض قي آم
سئولية   ا، وم يادة منقوصة تمام ى األرض هي س سلطة عل يادة ال سلطة س ة ال سطينية الوطني شكل الفل سئولية منقوصة ب هي م

  .والعالقات الخارجيةجحف في آافة المجاالت االقتصادية والمدنية واألمنية، والقانونية والقضائية، م

سطينية اإلسرائيلية     تفاقية  االب الملحق   1994 سنة  نيسان 29ت االقتصادية الموقع في     إن بروتوآول العالقا   ًا      الفل د وضع أساس ق
سطيني يبقى              ،ني خالل الفترة االنتقالية   جديدًا للعالقات بين االقتصاد اإلسرائيلي والفلسطي      صاد الفل إن االقت ذا الملحق ف ووفقا له

ى إسرائيل في        تبعييا وقاصرا و   ى الطرق التي                      معتمدًا عل وطن والحواجز عل ع أوصال ال إن تقطي ذلك ف ة وآ التجارة الخارجي
ا             ه م صاد    تربط المدن الفلسطينية يعيق الحرآة التجارية الداخلية، وعلي زال االقت أثر   ي سطيني يت صاد اإلسرائيلي،  بالفل ا  االقت  بم

ة  ووالتضخم   والبطالة،  في ذلك السياسات االقتصادية    ة في األراضي                 قيمة العمل سية المتداول ة الرئي  اإلسرائيلية التي هي العمل
  .الفلسطينية

ة الوصول                   آما أن    سياحية وحري ة ال ى الحرآ ود المفروضة عل ة في        الحواجز اإلسرائيلية بين المدن والقي ى المقدسات الديني إل
  .ؤدي إلى شل حرآة السياحة والتجارة الفلسطينية في هذه المناطق الحيوية الهامةيوبيت لحم شرقي القدس 

سبب االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته        إن السلطة الوطنية ما زالت تعاني من عدم استقاللها في التخطيط والتطوير االقتصادي ب
شكل                على المجال المائي والجوي    ا ب سطينية ال يمكن تطبيقه صادية الفل شريعات االقت  والحدود والطرق الداخلية، وآذلك فإن الت

ة،            سلطة الوطني سئولية المنقوصة لل ضائي    شمولي بسبب حالة السيادة والم ة الق ضا،        ة والوالي ة المنقوصة أي إن     واألمني ذلك ف وآ
سطينية  سات الفل وير المؤس ة تط رافية والرقابي ة(اإلش ة واألهلي ة والخاص ى األرض ) العام تالل عل ود االح صطدم بوج ت

  . واعتداءاته المتكررة على هذه المؤسسات الفلسطينية

إن                    ت اإلسرائيلية على األرض تعيق      إن اإلجراءا  ذلك ف صادي، وآ سطينية صرفة في المجال االقت شريعية فل تنفيذ أي سياسة ت
شجع                      هذه اإلجراءات المشددة   ة ال ت ة والخارجي ة التجارة الداخلي ى الحدود وحرآ سيطرة عل  وخاصة الحواجز على الطرق وال

ى أن                          سطينية، حت ة الفل ة والتجاري صناعية واإلنتاجي ة ال ل من الطاق سطينية، وتقل المستثمرين على االستثمار في األراضي الفل
  . العقبات التي يفرضها وجود االحتاللاالستيراد والتبادل التجاري مع األسواق الخارجية يصطدم بذات

د                 سطيني    وعلى الرغم من هذه العقبات الكبيرة فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تستسلم إلرادة االحتالل فق أصدر المشرع الفل
سنة   ) 6(قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم      جزءا من رزمة التشريعات االقتصادية مثل        انون رق    2000ل ) 6(م  م، وق

 م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين،       1998لسنة   ) 1(  بشأن تشجيع االستثمار الذي ألغي وحل محله قانون رقم           1995لسنة  
سنة   ) 1(م بتعديل بعض أحكام القانون رقم       2004لسنة  ) 2(وعدل بقانون رقم     سطين،           1998ل تثمار في فل شجيع االس شأن ت م ب

سنة    ] 10[  دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وقانون رقم         م بشأن  1998لسنة   ) 5( وقانون رقم    اطق       1998ل دن والمن شأن الم م ب
سنة  ) 21( بشأن تنظيم أعمال الوآالء التجاريين، وقانون حماية المستهلك رقم           2000لسنة  ) 2(الصناعية الحرة، وقانون رقم      ل

  .2005لسنة ) 20(، وقانون التأمين رقم 2005

انون       علما   م يصدر ق م         أنه ل ي رق انون التجارة األردن ا زال ق ى اآلن وم سطيني حت سنة  12تجاري فل سجيل   1966 ل انون ت  وق
م            1953 لسنة   30األسماء التجارية األردني رقم      ي رق ة األردن سنة   ) 33( و قانون العالمات التجاري انون عالمات     1952ل  وق

م     م قانون امتيازات االختراعات وا    1953لسنة  ) 19(البضائع األردني رقم     سنة   ) 22(لرسوم رق ذة       1953ل وانين الناف م هي الق
  .م هو القانون النافذ في فلسطين1911في الضفة الغربية وما زال قانون حقوق الطبع والتأليف االنتدابي البريطاني لسنة 

ه في ع  1964لسنة ) 12(وما زال قانون الشرآات األردني رقم        سلطة   م نافذا فيما عدى بعض التعديالت التي أجريت علي د ال ه
م     انون رق رار بق ث صدر ق سطينية، حي ة الفل سنة ) 3(الوطني م   2006ل شرآات رق انون ال ديل ق شأن تع سنة ) 12( ب  1964ل

اريخ  رئيس بت صادر عن ال م  05/02/2006ال رار رئاسي رق اؤه بق م إلغ د ت انون األصلي، وق دة للق ادة واح ضيف م ذي ي  وال
ديل   2008لسنة  ) 6(، ثم صدر قرار بقانون رقم       4/5/2006ن بتاريخ   م بشأن إلغاء قرارات بقواني    2006لسنة  ) 364(  بشأن تع
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شرآات             النتدابي البريطاني وتعديالته  م ا 1929وفي غزة ما زال قانون الشرآات لسنة         انون ال رار بق ا زال ق ول، وم  سار المفع
ذا في غزة،            1929 في حقبة اإلدارة المصرية المعدل لقانون الشرآات لسنة          1966 لسنة   6رقم   ه ناف ادة واحدة علي م بإضافة م

ذا         الصادر ف  1966لسنة  ) 11(وهناك قرار بقانون بشأن قمع التدليس والغش التجاري رقم           ي حقبة اإلدارة المصرية ما زال ناف
سنة                          سطينية لقطاع غزة  ل ة الفل ة التجاري يم للغرف ضا نظام لجان التحك ا زال أي ة    1954في قطاع غزة، وم صادر في الحقب  ال

سنة       1936 لسنة 3المصرية نافذا في قطاع غزة، وقانون اإلفالس االنتدابي رقم        سجل التجاري ل ذلك إعالن بخصوص ال ، وآ
  .الصادر في حقبة اإلدارة المصرية ما زال نافذا في قطاع غزة 1961

صادر سنة   1850وظل قانون التجارة العثماني الصادر سنة   ة        1860م وذيله ال انون التجارة البحري ذا في قطاع غزة، وق م ناف
ة              1863العثماني لسنة    ة التجارة البحري انون توسيع وترقي ة وقطاع غزة، وق ضفة الغربي ذا في ال سنة  م ناف ذا في   1885ل م ناف

  .الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اآلن

انون تنظيم             أما د صدر ق سطينية، فق ة الفل سلطة الوطني د ال شريعات في عه  الشأن المالي قد تم تنظيمه بنسبة عالية أيضا من الت
اريخ      م1998لسنة ) 9(م وتعديالته، وقانون رقم 1998لسنة  ) 7(الموازنة العامة والشئون المالية رقم       ة بت وازم العام شأن الل  ب

م 2/11/1998 انون رق سنة ) 6(م، وق م  1999ل وزراء رق رار مجلس ال ة، وق غال الحكومي اءات لألش شأن العط سنة ) 43( ب ل
م                2005 انون المصارف رق ة، وق وزارات والمؤسسات العام سنة   ) 2( بالنظام المالي لل م      2002ل ة رق انون األوراق المالي ، وق

م           1994لسنة  ) 184(در قرار رقم    ، وص 2004لسنة  ) 12( سنة    2 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية، ثم صدر القانون رق  1997 ل
م  انون رق سطينية، والق د الفل لطة النق شأن س سنة ) 18(ب م 2004ل انون رق دل لق سنة ) 2( المع د 1997ل لطة النق شأن س  ب

م، آما صدر قانون    2004لسنة  ) 17(ريبة الدخل رقم    ، وقانون ض  2005لسنة  ) 24(الفلسطينية، وصدر قانون الدين العام رقم       
  .م2004لسنة ) 13(هيئة سوق رأس المال رقم 

 يقضي   2005لسنة  ) 17(، وصدر مرسوم رئاسي رقم      2004لسنة  ) 15(صدر قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم        وقد  
القرار          بأن ينشأ ديوان الرقابة المالية واإلدارية المتمتع بالشخصية االعت       شأة ب ة المن ة العام ة الرقاب ة ليحل محل هيئ ة العام باري

  .1995لسنة ) 17( وفقا للقانون رقم 1994لسنة ) 22(رقم 

ى اآلن       2005لسنة ) 1(آما صدر قانون الكسب غير المشروع رقم         ا حت ر المشروع فعلي ة الكسب غي م إال أنه لم يتم إنشاء هيئ
  .إطار النصوص القانونية التي وردت في قانون الكسب غير المشروعوبقيت الهيئة ومهامها واختصاصاتها في 

سنة                        وال ل انون مكافحة غسل األم رار بق ة صدر ق ال الحالي ة         2007وفي عهد حكومة تسيير األعم شكيل اللجن ه ت م بموجب ، وت
ة لمكافحة     2008لسنة ) 174(الوطنية لمكافحة غسل األموال بمرسوم رقم     ة الوطني شكيل اللجن وال صادر    م بشأن ت غسل األم

  .عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الي   حاجة إلصدار الكثير من القوانين في الشأن التجاري         وما زال هناك     ة              والم ة الفكري ة الملكي ق بتنظيم حماي ا يتعل خاصة فيم
ود،   انون العق صناعية، وق ة وال ة  والتجاري شريعات المالي ن الت د م ع ال والعدي تالءم م ي يجب أن ت ة  والت ة الحديث ايير الدولي مع

دة               ة جدي د خطة إلصدار رزم سطيني أن يع ا يتطلب من المشرع الفل ة مم ات الدولي اح التجاري واالقتصادي واالتفاقي واالنفت
  .ومتجانسة من القوانين التجارية وقوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية
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