
 

 

 

 مداخهح ممثهي أصحاب األعمال
 في مجهس إدارج مكتة انعمم اندوني 
 حول انثروامج انمعسز نهتعاون انفىي
 مه أجم األراضي انعرتيح انمحتهح

 

 

 

يًثهٍ أصحبة األػًبل ثًجهس إدارح يكتت انؼًم إٌ األػضبء انؼزة 

نؼًبل انذونٍ وثذراسخ انجُئخ واألوضبع اإلَسبَُخ انًؤسبوَخ انتٍ َىاجههب ا

 وأصحبة األػًبل فٍ فهسطٍُ جزاء انؼذواٌ اإلسزائُهٍ األخُز ػهً لطبع غشح

ويب َتج ػُه يٍ ديبر فٍ األيالن وانًُشآد االلتصبدَخ وانتٍ أدد إنً اَخفبض 

حبد فٍ األَشطخ االلتصبدَخ وتذهىرأوضبع انتشغُم وتفشٍ انفمز وثهىؽ يؼذالد 

 إَسبَُخ. انجطبنخ يستىَبد خطُزح تُذر ثىلىع كبرثخ

 
 َىد األػضبء انتؤكُذ ػهً انُمبط انتبنُخ:

 

 

تىجُه انشكز وانتمذَز نهًذَز انؼبو نًكتت انؼًم انذونٍ ػهً انجهىد  -

انًجذونخ إلطالق انجزَبيج انًؼشس نهتؼبوٌ انفٍُ يٍ أجم األراضٍ انؼزثُخ 

اإلَفبق ػٍ ثزايج انتؼبوٌ  انًحتهخ وػهً رفغ حصخ انذول انؼزثُخ ػبيخ يٍ

 فٍُ وَؤيم االستًزار فٍ هذا انُهج.ان

 

انتؤكُذ ػهً ضزورح استًزار تمذَى تمزَز ػٍ يتبثؼخ انجزَبيج انًؼشس  -

نهتؼبوٌ انفٍُ يٍ أجم األراضٍ انؼزثُخ انًحتهخ ضًٍ جذول أػًبل دورتٍ 

 يجهس اإلدارح فٍ كم ػبو نهىلىف ػهً آخز انتطىراد فٍ هذا انًجبل.

 

دػىح يكتت انؼًم انذونٍ نتمذَى انًشَذ يٍ انذػى نهجزايج انًىجهخ إنً  -

إلػبدح ثُبء وتؤهُم انًؤسسبد  فهسطٍُ واألراضٍ انؼزثُخ انًحتهخ األخزي

اإلَتبجُخ واالجتًبػُخ وانشزكبء االجتًبػٍُُ يغ انتؤكُذ ػهً ضزورح ثذل 



سبػذح فٍ تىفُز يٍ انجهىد نذػى يزاكش انتؤهُم وانتذرَت انًهٍُ نهً انًشَذ

 ػًم وتحسٍُ انمبثهُخ نالستخذاو.فزص 

 

اإلشبدح ثبنجهىد انًجذونخ يٍ لجم انًكتت اإللهًٍُ نهذول انؼزثُخ وثبألَشطخ  -

انًتًُشح انتٍ َُفذهب نهُهىض ثمضبَب انؼًم وانؼًبل فٍ انذول انؼزثُخ 

وَذكز ػهً وجه انخصىص انًُتذي انؼزثٍ نهتشغُم انذٌ تى تُظًُه 

انًشتزن ثٍُ يُظًتٍ انؼًم انذونُخ وانؼزثُخ فٍ ثُزود خالل  ثبنتؼبوٌ

وانذٌ أسفز ػٍ إصذار أجُذح ػزثُخ  9002شهز أكتىثز/ تشزٍَ األول 

نهتشغُم ػهً أيم االستًزار فٍ هذا انُهج يٍ خالل يطبنجخ يكتت انؼًم 

انذونٍ ثتمذَى انًشَذ يٍ انذػى إنً ثزايج انتؼبوٌ انفٍُ نهًكتت اإللهًٍُ 

 ول انؼزثُخ.نهذ

 

دػىح يكتت انؼًم انذونٍ وأجهشته انذستىرَخ نجذل انًشَذ يٍ انجهىد نذػى  -

وإَؼبش انصُذوق انفهسطٍُُ نهتشغُم وانحًبَخ االجتًبػُخ يٍ أجم تىفُز 

 فزص انؼًم انالئك فٍ فهسطٍُ.

 


