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  وثائق إسرائيلية
  

  بيان للناطق الرسمي باسم
  وزارة اخلارجية اإلسرائيلية عن احلوار

  اإلسرائيلي ـ األوروبي بشأن االقتصاد الفلسطيني
  .23/6/1998، دسالق

  

  
، ندوة بكامل أعضائها 23/6/1998املوافق يف ) الثالثاء(عُقد بين إسرائيل واالحتاد األوروبي اليوم   

  ".احلوار بشأن االقتصاد الفلسطيني"اإلسرائيلية، عن  يف وزارة اخلارجية
ضمّ الوفد األوروبي، الذي ترأسه املبعوث اخلاص ميغويل موراتينوس، كالً من السفير البريطاين، ديفيد   

 الذي ترأسه نائب املدير العام اإلسرائيليأمّا الوفد . يل، جان ـ بول جيسيماننغ، وسفير االحتاد األوروبي لدى إسرائ
للشؤون االقتصادية يف وزارة اخلارجية، فيكتور هارئيل، فقد ضمّ ممثّلين عن وزارة اخلارجية، ووزارة العمل 
والشؤون االجتماعية، ووزارة املالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والسلطات اجلمركية، ومنسّق األنشطة يف املناطق 

  ].احملتلة[
. شطة احلوار، عشية انتهاء رئاسة بريطانيا لالحتاد األوروبيوكان هدف اللقاء إعداد اتفاق مرحلي ألن  

وقد تركّزت مداوالته على مدى تقدّم أعمال اللجان الفرعية اخلمس يف مناقشة قضايا العمل وتنشيط القطاع 
 .اخلاص

شخص يعملون يف  15.000فلسطيني، بينهم نحو  110.000أكثر من  يستخدم اإلسرائيليون 
شخص ـ العدد  30.000عدد الفلسطينيين العاملين يف إسرائيل، حالياً، من قطاع غزة نحو ويبلغ . املستوطنات

إلغاء : يف األشهر األخيرة، منها وتأتي هذه اإلجنازات نتيجة اجلهود التي بذلتها إسرائيل. األكبر من أي وقت مضى
ماً بالنسبة إىل الفلسطينيين املسموح عا 23القيود على عدد العمال الفلسطينيين؛ خفض احلدّ األدنى من العمر إىل 

، وتنفيذ إجراءات أُخرى، ال يزال [....]تصريح للمبيت داخل إسرائيل؛ تنظيم  5000لهم بالعمل يف إسرائيل؛ منح 
من %) 40أكثر من (ويشكّل الدخل الناجم عن العمل يف إسرائيل عنصراً أساسياً . بعضها يف مراحله التحضيرية

  .سطينيينمداخيل السكان الفل
ويف حماولة لتعزيز القطاع اخلاص الفلسطيني، زيد بصورة ملحوظة عدد التصاريح املمنوحة لرجال   

كما ضوعف عدد رجال . تصريح 18.000األعمال الفلسطينيين املسموح لهم بدخول إسرائيل، حيث بلغ هذا العدد 
ن لهذه اخلطوات وسواها عائدات إيجابية وكا. شخص 2000ة والضفة الغربية ليبلغ األعمال املتنقّلين بين غزّ
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زادت يف حتويل األموال إىل الفلسطينيين، وفقاً لتقارير وزارة املالية، األمر الذي يعني توسّع النشاط االقتصادي 
  .يف مناطق احلكم الذاتي

ؤون مهمة للتواصل بين إسرائيل واالحتاد األوروبي بشأن ش وقد تمّ االتفاق على اعتبار احلوار قناة  
وكان هناك اتفاق أيضاً على أن من احملبّذ توسيع آفاق . االقتصاد الفلسطيني، وإطاراً فعّاالً يحقّق النتائج املرجوّة

األنشطة اجلارية برعاية الطرفين، لتحسين أوضاع سوق العمل، ولتعزيز القطاع اخلاص واالقتصاد الفلسطيني 
  .بأكمله

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


