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في ظل وضع سياسي يتسم بالضبابية وعدم االستقرار، قادة األعمال من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني يجددون  

 انهياره   دون والحيلولة التزامهم بدفع عجلة االقتصاد الفلسطيني
 
تمهد الفلسطيني، باعتباره لبنة أساسية  اإلسرائيلي والفلسطيني بدعم صمود االقتصاد تعهد رواد أعمال في القطاع الخاص من الجانبين  •

 .رساء حل الدولتينإيجاد سبل جديدة نحو إل

ريادة األعمال والصحة والبناء والمالية،  ومجاالت متعددة على غرار المجال الرقمي دعم على  ورائدة أعمالرائد  200ل أكثر من عمسي •
 .نواعهاأبمختلف الفجوات من  الحد  بهدففي عملية التنمية االقتصادية  مع المضي قدما  

 .ويسعى رواد األعمال إلى تعزيز النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل واستقطاب االستثمار األجنبي إلى االقتصاد الفلسطيني •

يرجى مشاركة المنشور على وسائل التواصل  . www.weforum.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني  •
 Wef23#جتماعي باستخدام الهاشتاغ اال

 
الفلسطيني واإلسرائيلي، الجانبين  عاما منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التاريخية بين    30بعد مرور    -  2023يناير    19كلوسترز، سويسرا، بتاريخ  -دافوس

قتصاد الفلسطيني في ظل وضع  دعم صمود االنحو  على العمل    ،2023سنة  لقتصادي العالمي  جتماع السنوي للمنتدى االتعهد رجال األعمال في اال
 . رساء حل الدولتينلرامية إليهدد المساعي ابما سياسي يتسم بالضبابية وعدم االستقرار 

 
من انسداد األفق السياسي ، ويحذرون  حيال الوضعالذين يساورهم قلق كبير  ، ونون واإلسرائيليوجتماع، أصدر رواد األعمال الفلسطينياالخالل  

االقتصادي الوضع  انهيار  وحتى  تردي  من  عليه  سيترتب  مشتركا    ؛وما  بالعمل    يؤكد   بيانا   التزامهم  جتماعية  االالفجوات  تقليص  على  ويعزز 
العمل  من  مزيد بذل ولتحقيق مبتغاهم، أكدوا التزامهم ب. رساء حل الدولتينفي ظل مشهد سياسي قاتم يهدد المساعي الرامية إل ،قتصادية المقلقةواال

زيادة  في  وأي فجوة    تقليلسيساهم في  ، مما  النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل واستقطاب االستثمار األجنبي إلى االقتصاد الفلسطيني  على تعزيز
 .تشهدها المنطقةالتي وبالتطورات المتسارعة سياق سياسي مليء بالتحديات ظل في  ،قتصاديجتماعي واالستقرار االاال
 
عن عدم    فضال    ،أمام الواقع الذي تفرضه التقلبات السياسية في المنطقة   شةهشاال، مازال االقتصاد الفلسطيني يتسم بالركود والراهنفي الوقت  و

الناجمتين  من التعافي من أثر الصدمتين    نوعا    رويدا    قتصاد الفلسطيني رويدا  حسب التوقعات، سوف يشهد االو.  استقرار االقتصاد العالمي بشكل عام
وبنسبة   ،%25.5مع ذلك سيظل معدل البطالة مرتفعا  بمعدل إجمالي يبلغ حوالي و ،ةقتصادية للحرب األوكرانيوالتداعيات اال  19-وباء كوفيد عن 
 . في صفوف الشباب% 38
 
قتصاد الفلسطيني اال  تعزيزستقرار والضبابية السياسية، فإن  في ظل عدم اال"قتصادي العالمي بأنه  ك دوسيك، المدير العام للمنتدى االيأفاد السيد ميرو

البيان هو خطوة حاسمة تعزز أهمية الدبلوماسية  " أن  وأردف  ".  رساء حل الدولتينإبات أمرا  جوهريا  للحفاظ على الحوار وعلى السبل التي من شأنها  
 ."حاء العالمويمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام لمبادرات أخرى مماثلة في جميع أن ،التي يقودها رجال األعمال في مناطق الصراع

 
وهو مستمر في دعمه    ،سرائيليينقتصادي العالمي يواصل دعم الجهود المستمرة لرجال األعمال الفلسطينيين واإلالمنتدى اال"  أندوسيك    أضافو

 " .تعاون إقليمي وعالمي أوسعتحقيق وفي نهاية المطاف  ،رساء السالم وسبل التصالحلمساعي الرامية إللالفعال 
 

وتمكين   ،ستقرار السياسيل عدم االظقتصاد في  وذلك بغية دعم اال  ،قادة األعمال بالعمل مع الجهات المعنية الوطنية واإلقليمية والدوليةكما تعهد  
من خالل تعزيز فرص تواجدها على الساحة الدولية وتسهيل سبل حصولها على القروض البنكية وتكريس مناخ    براز قدراتهاإالشركات الناشئة من 

 .الفلسطينيين الشبان على توسيع نطاق أنشطتهمالشباب مساعدة رواد األعمال  بهدف ذلك وما ، لها يكون أكثر صالبة ودع عمل
 

ننا ندعو قادة العالم إ" ،(CCC)باإلنجليزية  اختصاراالمقاولين، المشار إليها اتحاد قال السيد سامر الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة من جانبه، 
  ." طاولة المفاوضات وتحقيق السالم الذي طال انتظاره بعد سنين من الفرص المهدورة  علىإلى تشجيع القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين على الجلوس  

دهم الداخلي في ظل تفاقم  قتصااالتحرك التخاذ تدابير تحمي حقوق الفلسطينيين ونحو  كما نوجه دعوة لمجتمع األعمال الدولي  "وأضاف خوري  
علينا العمل رفقة أصدقائنا على الصعيدين العالمي واإلقليمي على حمايته و ،صحيح أن اقتصادنا هٌش لكنه اقتصاد واعد .  التحديات المفروضة عليهم

على الصمود ويحافظ على األمل الحقيقي في  الذي سيساعد الناس المتين قتصاد  وحده اال. من التهديدات اإلضافية وإطالق العنان إلمكاناته الحقيقية
 ".  إرساء حل الدولتين

 
نحن نتفهم، بصفتنا قادة أعمال من إسرائيل، التحديات التي يواجهها  : "، رئيس مجلس إدارة إنترناشيونال تكنولوجيزيقال السيد يوسي فارد فيما  

نحن نرى في "وأكد  ".  طاعات الفلسطينية الرئيسية تجنبا ألي تدهور للوضعومن مصلحتنا كذلك المساعدة في التنمية االقتصادية للق  ،الفلسطينيون
االستفادة من الطاقات والخبرات الفلسطينية  قدوم الشركات الدولية لالستثمار في االقتصاد الفلسطيني إمكانات حقيقية، واألمر ينطبق كذلك على  

وجميع األصدقاء الذين يعملون من أجل تحقيق السالم في منطقتنا، ها نحن نوجه دعوة  وبمعية المنتدى االقتصادي العالمي  .  الفلسطينيينالمهندسين  و
 ."  رساء حل الدولتينإمفتوحة للجهات المعنية من أجل تعزيز االقتصاد الفلسطيني وفتح آفاق جديدة نحو السالم ونحو 

http://www.weforum.org/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_BTI_AR_Communique_2023.pdf


 
 

 2023نبذة عن االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي لسنة 
. التعاون في عالم طغت عليه اإلنقساماتللمنتدى اإلقتصادي العالمي كبار قادة العالم وقد جاء تحت عنوان  2023اإلجتماع السنوي لسنة جمع 

 . هناللمزيد من المعلومات، يرجى النقر 
 

 مالحظات للمحررين
  اللغة اليابانية|  اللغة الصينية | باللغة اإلسبانية المنتدى جدول أعماليمكن قراءة 

 المنتدى تأثيرإعرف المزيد حول 
 .  خرائط التحولللمنتدى وكذلك  منصة المعلومات اإلستراتيجيةاكتشف 

 |   البودكاست|  ويبو|   تيك توك|  لينكدين|  انستغرام|  دافوس@واف@تابع المنتدى على تويتر عبر 
  الفيسبوككن من متابعي المنتدى على 

 المنتدى   فيديوهاتشاهد 
 الخاصة بالمنتدى اتالبودكاست وفي النشرات اإلخبارية اشترك في

يشّرك  . العالم، هو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاصالمنتدى االقتصادي العالمي، المنتدى الملتزم بتحسين االوضاع في 
 .عالمية وإقليمية وصناعيةأجندات ذات طبيعة تشكيل المجتمعات في المنتدى أبرز القادة السياسيين واالقتصاديين وغيرهم من قادة 

(www.weforum.org .) 
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