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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3152/9/51
بالتعاون مع المركز االعالمي الحكومي

االعالم المحلي


مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -مجلس التجارة والتنمية «االونكتاد» ،يقدر تسرب إيرادات
الضرائب الفلسطينية نتيجة التهريب وفقدان إيرادات الضريبة على المنتجات المستوردة عبر إسرائيل

بمبلغ  033مليون دوالر سنويا ،مؤكدا انه ال يمكن إحراز أي تقدم دون وضع حد لالحتالل
وللخسائر االقتصادية الجسيمة المرتبطة به .واكد ان تحقيق التنمية االقتصادية واالستقالل الذاتي
المالي في فلسطين سيظل ضربا من ضروب الوهم ما لم ترفع القيود الراهنة التي يفرضها االحتالل

على التنمية في فلسطين(.حياة وسوق)


وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام :المفاوضات الجديدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عليها أن

تعوض  03عاماً من الفرص التي ضاعت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو العام  ،3990في ظل استمرار
سياسات االستيطان وهدم المنازل وفرض القيود على حركة الفلسطينيين(.االيام)



االحتالل اإلسرائيلي يسعى للضغط على الفلسطينيين للتنازل عن بعض مطالبهم مقابل تعويضهم
اقتصاديا ويأتى ذلك من خالل خطته التي تتمثل في حصار المدن الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا

وثقافيا لعدة سنوات سابقة إلضعاف الفلسطينيين خالل جلسات التفاوض على مدى تلك الفترة(.فيتو)



البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني خالل أوقات متفاوتة من الشهرين الماضي والجاري،
تبين أن مجمل المساعدات المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية بلغت نحو نصف مليار دوالر

أمريكي ،منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري ،والتي جاءت كمساعدات طارئة للموازنة

الفلسطينية العاجزة بـ  3.1مليار دوالر(.القدس)


د .الحمد اهلل خالل لقائه نائبة وزير التنمية البريطاني هيلين وينتيرتون :المناطق "ج" ضمن سلم

أولويات الخطة الفعلية للحكومة .سيتم تشكيل لجنة مختصة من رئاسة الوزراء ،والو ازرات ذات
العالقة ،لبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والبريطانية( .وفا ،معا ،دنيا

الوطن ،شاشة)



د .الحمد اهلل خالل لقائه بنائب رئيس بنك االستثمار األوروبي :نقدر الجهود التي يبذلها االتحاد
األوروبي في دعم الحكومة .الحكومة ملتزمة بتطوير القطاع الخاص بشكل عام واعطاء األولوية

لقطاع الطاقة في فلسطين( .وفا ،راية ،شاشة ،فجر نيوز ،المنار المقدسية)
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 رئيس نقابة الموظفين العمومين بسام زكارنة :مستمرون بإضرابنا اليوم االحد رغم التهديدات،

للمطالبة باستكمال رفع عالوة غالء المعيشة ،وتشكيل لجنة حوار تسعى لتنفيذ االتفاقية الموقعة مع

الحكومة مسبقاً( .صفا)

 المتحدث باسم الحكومة ،مدير المركز اإلعالمي الحكومي د .ايهاب بسيسو :الحكومة الفلسطينية
ملتزمة التزاما كامال بكل ما له عالقة بضمان حقوق الموظفين ،وكل جهود الحكومة في كافة

المناطق والقطاعات تندرج ضمن هذا اإلختصاص .بعد غد تنتهي مهلة تشكيل الحكومة الجديدة.

(صوت فلسطين)

االعالم العربي و االجنبي واالسرائيلي-:
 وزير االقتصاد الفلسطيني د .جواد ناجي يكشف في حوار مع «البيان» عن ممارسات ينتهجها
االحتالل اإلسرائيلي بهدف إبقاء االقتصاد الفلسطيني ضعيفاً ومرتبطاً باقتصاده ،األمر الذي يحول
دون تمكين الفلسطينيين والحكومة والقطاع الخاص من تحقيق نجاحات على طريق التنمية ،الفتاً
إلى أن أبرز تلك الممارسات تتمثّل في حرمان االقتصاد الفلسطيني من استخدام موارده(.البيان)
 الرئيس عباس :الموقف االوروبي من منتجات المستوطنات ،والذي سيبدأ تطبيقه بداية العام المقبل،
ليس ضد أحد ،بل من أجل دفع عملية السالم الى األمام( .الحياة اللندنية ،روسيا اليوم)

 وزير الخارجية األمريكي جون كيري سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني عباس في رام اهلل ،وسيلتقي مع
نتنياهو في القدس من أجل إطالعه على الطريقة التي سيتم بها التعامل مع سورية ،باإلضافة إلى

محادثات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينReuters, The Jewish Daily, AP, WP, ( .

)ABC News

 مدير عمليات األونروا في غزة روبرت تيرنر :تهدف الوكالة باستمرار إلى تحسين كفاءة برنامج
ال مساعدات لألسر الفقيرة لذلك أجرت الوكالة تقييما شامال لألسر التي ينبغي أن تستفيد من
المساعدات الغذائية الطارئة في العام الماضي ،لذلك تم تقليص المساعدات المقدمة من  9559إلى

 5303أسرة)Middle East Monitor( .

 تقرير ميداني أعدته معاريف في مدينة أريحا ،وهي المدينة الفلسطينية االولى في مناطق الضفة
التي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاق اوسلو ،أظهر وضعا سوداويا تعيشه
الحكومة التي قال سكانها بأنه ال يوجد لديهم مصادر خارجية للرزق وال اموال وال حتى أمل،

P.O.Box:2629

Fax: + 972 2 2981207

Ramallah. Tel: + 972 0 2981214/9

دولــة فلسطــين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

ويشتكي سكانها من حقيقة انه لم يتم افتتاح وال حتى مصنع واحد في المدينة ،منذ ان تسلمتها

السلطة الفلسطينية قبل  03عاما( .معاريف)

 رئيس وفد صندوق النقد الدولي لمناطق السلطة الفلسطينية كيري دونوالد :الوفد وجد صعوبات كبيرة

أمام االقتصاد الفلسطيني ،وأهمها تباطؤ في النمو االقتصادي ونسبة بطالة عالية وعجز كبير في

الميزانية ،وقيود تفرضها اسرائيل .والتقدم على مسار المفاوضات يمكن أن يفتح ابواب االمل امام

إمكانية تطور االقتصاد الفلسطيني( .هآرتس)

 هوالند سيزور األراضي الفلسطينية واسرائيل في  ٨١و ٨١تشرين الثاني المقبل( .الرأي األردنية،
الحياة اللندنية)

 صندوق النقد الدولي يراهن على تحسن آفاق االقتصاد الفلسطيني ،لكنه ح ّذر من أن المالية العامة
للسلطة الفلسطينية ال يمكن أن تصمد على المدى الطويل ،داعياً إسرائيل إلى تخفيف قيودها المالية
على الفلسطينيين( .دار الخليج)
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