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 (CEAPADالتنمية الفلسطينية ) م علداجتماع كبار المسئولين لمؤتمر التعاون  دول شرق آسيا 

 

( في CEAPADالتنمية الفلسطينية ) لدعم لقد استضافت وزارة  الخارجية اجتماع كبار المسئولين لمؤتمر التعاون  دول شرق آسيا  -1

 2016فبراير  3و  2يومي  يمدينة هاكون

 

الدول اآلسيوية والمؤسسات  ى لقد قامت اليابان مع فلسطين بالرئاسة المشتركة لهذا االجتماع، واشتمل المشاركون في االجتماع عل -2

ن الجانب الياباني السيد / ماساهارو كونو، ممثل حكومة اليابان والمبعوث الخاص للسالم في الشرق األوسط، وكذلك مالدولية. وقد حضر 

 بشاره، وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية اإلدارية من الجانب الفلسطيني. ي السيد / شكر

 

 ا يلي:ملخص االجتماع كم -3

كما أن السيد السيد / ماساهارو كونو على أهمية االجتماع وقام بعرض المساهمات التي قدمتها اليابان.  أّكد في الكلمات االفتتاحية،  -(1)

 / شكري بشاره قام بشرح الوضع الحالي والمنظور المتوقع لالقتصاد الفلسطيني.

( وأندونيسيا بتقديم تقارير IDB( والمصرف اإلسالمي للتنمية )JICAللتعاون الدولي ) ، قامت الوكالة اليابانيةى خالل الجلسة األول -(2)

وفي الجلسة  (.CEAPADالتنمية الفلسطينية ) لدعم حول التقدم الحادث ما بعد االجتماع الوزاري الثاني للمؤتمر التعاون  دول شرق آسيا 

األرض، كما ناقش  ى حضور التحديات التي ترتبط بتنفيذ المساعدات علالثانية، شاركت كٌل من كوريا الجنوبية وسنغافورة مع ال

ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  الند المشاركون من جانبهم طرق التغلب على هذه التحديات. وفي الجلسة الثالثة، قامت تاي

التنمية  لدعم مشاركة في مؤتمر التعاون  دول شرق آسيا بين الدول ال تشجيع التعاون ( بتقديم التعليقات حول UNRWAالفلسطينيين )

 ( والدور الخاص بوكاالت التنمية.CEAPADالفلسطينية )

التنمية  لدعم بمؤتمر التعاون  دول شرق آسيا  وق االئتمان دصنالمشروعات باستخدام وبشكل خاص، تم عرض تقارير حول تنفيذ  -(3)

صة بالمساعدة على تطوير الموارد البشرية والتي يقوم بإدارتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( )وهي اآللية الخاCEAPADالفلسطينية )

(JICA( والمصرف اإلسالمي للتنمية )IDBوفلسطين )  ؛ حيث أن هذه اآللية قد تأسست في االجتماع الوزاري الثاني لمؤتمر التعاون)

طرق تحقيق االستخدام النشط الفّعال لهذه اآللية. وقد أّكد  فيالمشاركون  ناقش(. كما CEAPADالتنمية الفلسطينية ) لدعم دول شرق آسيا 

التنمية الفلسطينية  لدعم المشاركون أنهم سوف يحققون نتائج ملموسة بحلول االجتماع الوزاري القادم لمؤتمر التعاون  دول شرق آسيا 

(CEAPADو ،)دة قوة دافعة للمساعفي استدامة وتطوير  ساهموا. 

 

 

 * هذه الترجمة هي ترجمة مؤقتة. والتاريخ المؤرخ به هذا البيان الصحفي هو تاريخ إصدار البيان الصحفي األصلي باللغة اليابانية.

 


