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أمام القمة االفتراضية  ،أحمد جمدالين الفلسطيني، وزير التنمية االجتماعية مداخلة
ة إن دوليقول فيها  ،األورومتوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية يف بروكسل

فلسطين تعاين من جائحة االحتالل اإلسرائيلي وخمططاته وإجراءاته وانتهاكاته، 
 سياق سياسي واقتصادي صعب ومعقد عالتي تزامنت م "كورونا"وجائحة 

26/11/2020 
 
 

قال وزير التنمية االجتماعية أحمد جمدالين إن دولة فلسطين تعاين من جائحة االحتالل 
ع سياق سياسي اإلسرائيلي وخمططاته وإجراءاته وانتهاكاته، وجائحة كورونا التي تزامنت م

 .واقتصادي صعب ومعقد
القمة االفتراضية األورومتوسطية للمجالس االقتصادية  وأضاف جمدالين يف مداخلته أمام

واالجتماعية يف بروكسل عبر نظام "الفيديو كونفرانس" والتي تنظمها اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية األوروبية، ان هاتين اجلائحتين تقفان عقبة يف وجه جهود دولة فلسطين لتطبيق 

عار اخلطة هو )أال يتخلف أحد عن الركب(، والذي ال ، خصوصا أن ش2030أجندة التنمية املستدامة 
يمكن جتسيده يف دولة يتركها العامل خلف الركب، وتعيش حتت وطأة احتالل طال أمده، وهو واقع 

 يفرض أعباء هائلة على احلكومة الفلسطينية ويعيق من قدرتها يف تقديم اخلدمات ألبناء شعبنا.
ل، سيادتها منقوصة، ومواردها مسلوبة، أن حتقق وتابع ال يمكن لدولة تعيش حتت االحتال

 اليوم وهي ،عاما   13 أهداف التنمية املستدامة، فغزة ما زالت حتت احلصار اإلسرائيلي منذ أكثر من
 االحتالل يمنع الغربية، الضفة مساحة ثلثي تشكل والتي ،(ج) املصنفة واملناطق االنهيار، حافة على

 .عليها سيطرته إحكام يف ويمعن فيها، عملوال إليها الوصول من احلكومة
وقال إن احلكومة الفلسطينية ملتزمة بتوفير اخلدمات األساسية للمواطنين وبتعزيز العدالة 
االجتماعية واملساواة، يف سبيل أن ينعم اجلميع بحياة كريمة وصحة ورفاه، وباستكمال بناء 

 لتمييزا ومكافحة اجلنسين بين األبعاد، واملساواةمنظومة احلماية االجتماعية ومعاجلة الفقر متعدد 
 .التعليم وجودة الصحية اخلدمات جودة وحتسين املرأة، ضد

من التزامات  وأشار يف إطار سعي احلكومة إىل تطبيق أهداف التنمية املستدامة، وانطالقا 
ام ادقنا عليها عدولة فلسطين بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيّر املناخ التي ص

 .، فإننا عازمون على تنفيذ التزاماتنا على الرغم من القيود التي يفرضها علينا االحتالل2016
ونوه إىل أن جائحة كورونا عمقت منسوب الهشاشة للفئات الضعيفة والنساء والشباب، ما 

قييم يستدعي التركيز واالهتمام بموضوع التمكين االقتصادي، وخلق فرص عمل، وإعادة ت
احتياجات سوق العمل، وربط خمرجات التعليم باحتياجات السوق، واالستثمار يف التعليم املهني 
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وأكد أن احلكومة تعمل على إجناز خطة التعايف االقتصادي التي تويل . والتقني والتكنولوجي
 بهذه القضايا. اهتماما 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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