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مقر ا ألمانة العامة2019/9/5 :

معايل السيد خالد العسيلي

وزير االقتصاد الوطني بدولة فلسطني

رئيس الدورة احلالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

أصحاب السمو واملعايل السادة الوزراء،
أصحاب السعادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة،

يسععني

ف ع البيايععأ أ جه ععل بنلج لععأ ل ع يهلععأ فطس ع يأ عط ع

جهلي عععن سلنسعععأ العععيهس الننييعععأ ( )104لطم طعععال اصاجيعععنيت هاص جمعععنع
مجم ينً ل ن خعنل

الجهفيع ك امعن بععس ععأ عميع الجقعييس لسعط أ عمعنأ

همننل السيي الل بأ سطيمنأ السحب

نل األميأ الننم لطم طعال األعطع

لطجخ ي بنلسط أ عط اإلياس الحايمأ ألعمنل اليهس السنبقأ لطم طالك
السيد الرئيس،

ِ
جمنع ن اليهم عيياً مأ المهضهعنت ال نمعأ
يبحث يهل عمنل ا
ف الم نصت اصاجينييأ هاص جمنعيأ هالج مهيأ هلنعل فع مقعيمج ن يععم

طسععام المععهاس ب ععال
اصاجيععني السطس ع ي هوععه مهضععهح وععنم يبح ععل م ب
يهست خالل ا جمنعل ف سبجمبس مأ ال عنمك
ه هي ف وعاا اإل عنس أ عهإ لع الجحعيينت الضعخمأ هاليعنهبنت

الابيعععس الجععع جها عععل هضعععنح اصاجيعععني السطسععع ي هخنيععع ًأ فععع
سينسنت اصحجالل الجنسسيأ الج جسعج ي جقعهيا اصاجيعني السطسع ي
هحسمععنأ ال ععن السطس ع ي

عععل

مععأ حقععل ف ع الج ميععأككك هلقععي يا ععت القمععم
1

م نوسوععن عطع انمععل سا

النسبيععأ وععاإ السينسععنت اصسععجي ن يأ بمخجطع

يهلععأ فطسععع يأ المحجطعععأ ععععنم  1967بمعععن في عععن القعععيال ال عععسايأ هالجععع
ج عععي

لععع جقعععهيا جهايعععط ن ال سافععع هم ن عععن معععأ اسعععج الل مهاسيوعععن

ال بينيأ األمس الات بيب ئ منيصت ال مه اصاجيعنيت هيسعنام معأ األزمعأ
اصاجينييأ هاص جمنعيأ في نككك امن ايت مخجطع القع اسسات اليعنيس ععأ

م طال ال نمنأ بمسجهينجل المخجطسأ عط
اإلسعععساليط وععع

أ مقن نعأ م همعأ اصحعجالل

حعععي الهسعععنلل ال ن نعععأ هالم عععسهعأ لمقنهمجعععل ها نلعععل

هيعععت ميععد الععيهل هالموسسععنت هال ععسانت هاألف عساي ل ع اصلج عزام بها ع
ميعععد

عععانل الجننمعععل معععد م همعععأ اصحعععجالل اإلسعععساليط همسعععجه نجل

المخنلسأ لطقن هأ اليهل ك
ب

هف ع وععاا اإل ععنس منععسها مععنم م طسععام المععهاس جقسيععس بمسيععل

ععععأ اص نانسعععنت اصاجيعععنييأ هاص جمنعيعععأ لالحعععجالل اإلسعععساليط عطععع

فع األساضع السطسع ي يأ المحجطعأ

األحهال المني عيأ لط عن السطسع ي

ه يعععهام لعع مهايععطأ المجنبنععأ اليايقععأ ألهضععنح اصاجيععني السطسعع ي

هاجخنا اإل ساءات الماللمأ لجقييم انفأ ه ل اليعم هالمسن ي الالزمأ للك
السيد الرئيس،

هي أ يس يضنً ل عيي مأ المهضهعنت األخسى ال نمأ الجع
يبح ن ا جمنحب اليهم همأ بي ن الج هسات المجنطقأ بم قأ الج نس الحس
النسبيعععأ الابعععسى هاصجحعععني ال مساععع النسبععع هوعععه مهضعععهح اعجبعععسإ وعععاا
الم طال محهس عمنل يهساجل المجننابأ لحيأ
الا ن م ا ا س مأ  18عنمنًك

2

نز واإ الم قأ الج جم

هالحععع

أ مسعععيس الجانمعععل اصاجيعععنيت النسبععع

ععع يت ج عععهسات

اي نبيأ م ا يهس م طسعام المنضع جسعجح اص عني هالهاعه

ع عيونككك

فبني ا س مأ  18عنمنً مأ الجسنها حعهل اهاععي الم عل الجسيعيطيأ فع

ععنس م قععأ الج ععنس الحععس النسبيععأ الابععسىككك ععنسف ن عطع اص ج ععنء مععأ

اصجسععن هاا عساس القهاعععي الج ع ان ععت محععل خععال

بالك سا نً اسنسينً مأ اسانأ الم قأك
م ععا

لس ع هات هيطععأ لياجمععل

مين ن ييسك جمنمعنً أ م همعأ النمعل النسبع الم عجسك جما عت
ه ب
ععلج ن مععأ هضععد السينسععنت هسسععم اصسععجساجي ينت هالجهيععل ل ع

بم مععل األهضععنح
اجسنايععنت همننوععيات اععنأ مععأ ععلأ ج سيععاون ال ععها ب
النسبيأ غيس أ النمل النسب الم جسك اي يم ب ياس الج سيا الات بنت
ف ع جيععنعي مسععجمس حج ع

الج جحققتك

يععبح حععنلالً يهأ اسععجامنل مسععيس اإل ععنزات

ها الا عنً مععأ الععك اععهل هباععسس أ و ععنك ضععسهس بمطحععأ لج سيععا
الق اسسات اليعنيس ععأ القمعم النسبيعأ الننييعأ هالج مهيعأ هم عنلال ال نمنعأ

بمسجهينج ن المخجطسأ هالك حجع جعلج ب منسوعن الم طهبعأككك هب عيس عطع
حععه خععن

ل ع الق ع اسسات اصاجيععنييأ هاص جمنعيععأ الج ع

يععيسج ن القمععأ

النسبيععأ الننييععأ ف ع ال م هسيععأ الجه سععيأ ف ع مععنسال المنض ع

هاععالك

الق ع اسسات ال نمععأ الج ع يععيست عععأ القمععأ النسبيععأ الج مهيععأ اصاجيععنييأ

هاص جمنعيععأ ف ع يهسج ععن السابنععأ الج ع اسجضععنفج ن ال م هسيععأ الطب ن يععأ
3

م طععد النععنم ال ععنستككك هفع وععاا اإل ععنس

ععنء ا نقععني ا جمنعععنت الط ععأ
عمععنل

المن يععأ بنلمجنبنععأ هاإلعععياي لطقمععم النسبيععأ الج مهيععأ عطع وععنم
م ِ
جقسيعسً بمسيعالً حعهل مجنبنعأ ج سيعا اع اسسات امعأ
ا
طس ن اليهم حيث بح ت
بيععسهت الج مهيععأككك ه يعععه الط ععأ مععأ خععالل وععاا الم بععس ل ع مهايععطأ
هيون هالعك معأ خعالل بطعهس ليعأ فننلعأ لمجنبنعأ ج سيعا وعاإ القع اسسات

ججضمأ

نانً زم ينً بمحعيياً هجقييمعنً لطيعنهبنت هم اس نع ًأ لطسعس

المجنحعأ

الج يماأ اصسجسني م ن ف واا ال لأك
السيد الرئيس،

ص ك أ الم قأ النسبيأ ليال بمقعيهسون أ جنعي

بمنعزل عمعن

يعيهس في ععن مععأ حععياث ضععخمأ همععن ي ععست حهل ععن مععأ جحععهصت ابيععس ك أ

جنقييات األزمنت ال نسيأ فع

حعنء مخجطسعأ معأ الم قعأ جعويت بنلسنعل

ل ج نبك هجياخل جل يساج عن المخجطسعأ فع األبنعني السينسعيأ هاصاجيعنييأ

هاص جمنعيأ هاألم يأ عط حي سهاءككك هلقي

ي ن مينعنً خعالل األععهام

القطيطععأ المنضععيأ أ ب عهايس ت عزاح محععيهي هااا لععم يععجم جياساععل فععه اسً ه

الحيطهلععأ يهأ جسنامععل اععي يجحععهل لع

زمععنت هاسععنأ ال ععن جععلج عطع
عل مننل عأ سعبن

األخضس هالينبالككك هلقي بنجعت الضعسهس بمطحعأ معأ
ال زاعععنت القنلمععأ لع ن ع الحععي مععأ هاوسوععن مععأ ا ععل الهيععهل لع
غنيج ن الم هي هو جحقي الج ميأ المسجيامأك

هف واا الييي فلأ مسعيس جحقيع الج ميعأ المسعجيامأ لعأ جعلج

ب منسون الم عهي معن لعم يعجم جنزيعز الجهعيعأ هالجعيسي هج ميعأ القعيساتككك
4

هو ع الن نيععس األسنسععيأ الالزمععأ لجحقي ع الج ميععأ الم ععهي عط ع انفععأ
المسععجهينت هف ع انفععأ الم ععنصت فطععيال ال ععي

فق ع وععه زيععني اص جععن

هسفعععد ح عععم اليعععنيسات بعععل يضعععنً غعععسال سه المسعععوهليأ هجنزيعععز اعععيم
المها أ هالم نساأ بيأ انفعأ عسالح الم جمعد فضعالً ععأ ج علأ يعنل
انيس عط جهل زمنم األمهس هايني يفأ المسجقبل ف م نخ مأ الجسعنمح

هالجنني

السطم هابهل اآلخس ه با الج س ك

السيد الرئيس،

أ لعععأ العععزمأ ص يماعععأ يقنف عععن فنلهاعععت يمضععع هاألععععهام ججعععهال

المحسز عط واإ العهجيس فسعياهأ
هالجحيينت ججان س هااا من اسجمس الجقيم ب

مأ الين عطي ن الطحن بق نس الج ميأ هس واا الننلم سسيد الج يسك
أ الحععييث ي ععهل عععأ الجحعععيينت المن طععأ هالسععس

الانم ععأ فععع

عينام وععل يسايععأ
الم قععأ النسبيععأ هلسع ب
عت بحن عأ لع الجععاايس بععالك ف مع ب
بانفأ واإ األمهسككك هلالك هف خجنم اطمجع يععهام لع النمعل ال عني
هبعععععال ال عععععهي اليعععععنياأ معععععأ

عععععل اصسجقعععععنء بنألهضعععععنح اصاجيعععععنييأ

هاص جمنعيأ ف انفأ حنء بطيا ن ف حأ ف مهاعد مسعوهليأ هاط عن ا

عز ه ل ينونك

اعععععععععععع اسً
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