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 بيان صحفي مشترك

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوتنفيذ  بتمويل من حكومة اليابان

 في أريحاصناعي  مبنى 11تسليم مشروع إنشاء بوزارة االقتصاد الوطني تحتفل 
 
 

تحت رعاية وزيرة االقتصاد الوطني رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن  - 2017أغسطس  28 أريحا،

الحرة عبير عودة و بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  والمناطق الصناعيةالصناعية 

لبرنامج األمم  روبرتو فالنت الممثل الخاصباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو وصائب عريقات والسفير اليا .د

غيل المناطق تشمجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة و المهندس سعيد دويكات عضوالمتحدة اإلنمائي و

افتتحت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية  ،المكلف بأعمال المدير العامالزراعية الصناعية و

ن من القطاع الخاص في مدينة اريحا الصناعية مستثمرو صناعي سيستخدمه مبنىالحرة اليوم أحد عشر 

  .الزراعية ألغراض التصنيع واإلنتاج 

 

سيشكل هذا المشروع المقدم من حكومة اليابان جزءا من خطة شاملة تهدف إلى توفير خدمات تشغيلية كاملة 

مبادرة الحكومة لمدينة اريحا الصناعية الزراعية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص الفلسطيني ضمن إطار 

 اليابانية "ممر السالم واالزدهار".

 

ان اليابان كانت وما زالت "في كلمتها عبرت وزيرة االقتصاد عبير عودة عن شكرها لليابان حكومة وشعباً قائلة و

 هي ايذانا لبدء العمل في المرحلةرا صناعية وداعما اساسيا لالقتصاد الفلسطيني، واليوم تم انجاز احد عشرة عنب

سيجري الشروع في المائة  دونم االولى منها خالل ونم ود 475 الثانية من المنطقة الصناعية على مساحة

على رأسها مدينة اريحا الصناعية الزراعية يحظى حيث ان برنامج المدن الصناعية و ديسمبر المقبل/نوفمبر

رامي .و دولة  رئيس الوزراء دبرعاية واهتمام مستمر من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين 

 ."الحمد هللا

 

امريكي، والذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على  دوالر  3,668,470المشروع البالغ قيمته  ويشمل

الف متر مربع ويعتبر مشروع إنشاء هذه  11مرحلتي إنشاء احد عشرة مبنى صناعيا بمساحة إجمالية قدرها 

لألنشطة االقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة وزيادة فرص العمل في أريحا  المباني الصناعية بمثابة حافز

خلق  وتوفير برنامج متكامل يعمل على تسهيل الخدمات لمختلف األطراف، حيث سيتم ة المحيطة بها،والمنطق

 يوم عمل خالل مرحلتي المشروع. 10 000أكثر من 

 

صائب عريقات ان مدينة اريحا الصناعية الزراعية هي أحد معالم تجسيد السيادة على االرض  .ومن جانبه قال د

الحكومة  صائب عريقات .د كما وشكر .الفلسطينية ترسيخا للحق الفلسطيني في انشاء دولته وعاصمتها القدس

أن هذا المشروع الذي بدأ بالتعاون مع اليابان قبل عشرة أعوام أصبح  موضحا اليابانية لدعمها للشعب الفلسطيني

 .اليوم حقيقة ويضم العديد من المصانع، التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين االقتصاد الفلسطيني

 

بالمشاركة وقد عبر السيد تاكيشي اوكوبو سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين عن سروره 

المتحدة اإلنمائي  يكن ممكنا من دون الشراكة بين حكومة اليابان وبرنامج األمم لم باالحتفال بهذا المشروع والذي

والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وشركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية 

عندما  2015زيارتي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية عام ما زلت أتذكر " .والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

في ذلك الوقت، كان الموقع فارغا تقريبا اما اآلن وبعد حوالي عامين هناك  .عدت للعمل في فلسطين للمرة الثانية

ز مؤمن بأهمية اعتماد نهج استراتيجي متكامل لتعزي سبع مصانع تعمل وأخرى تبنى او تستعد لبدء اإلنتاج. إنني

مدينة اريحا الصناعية  الصناعية ليس فقط من خالل التركيز على توفير البنية التحتية داخل وخارج البيئة

وهذه  .والحوافز االقتصادية للمستثمرين الزراعية ولكن أيضا من خالل تنمية الموارد البشرية وتوفير الخدمات
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واصل العمل معا للتغلب على التحديات ليكون هذا وعلينا أن ن .العناصر ستمهد الطريق لتحقيق النتائج المرجوة

وبالرغم من األزمات السياسية واالقتصادية في المنطقة  .البرنامج بمثابة رمز للمستقبل المشرق لدولة فلسطين

 ." شمعة لتنير الطريق لنا ولألجيال المقبلة من اجل مستقبل أفضل لفلسطين والشرق االوسط فنحن نضيء

 

 وقد حكومة اليابان الطويلة والتاريخية للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات. دعمبرامج  لىعويستند المشروع 

 امريكي في مدينة اريحا الصناعية الزراعيةمليون دوالر  20.7استثمرت حكومة اليابان حتى اآلن ما يزيد عن 

تساهم مدينة ومن المتوقع أن  يوم عمل. 22 900حوالي  خلقالمتحدة اإلنمائي، مما أدى إلى  خالل برنامج األمم

 فلسطيني إلى منطقة مزدهرة ذات قطاع خاص محافظة اريحا واالغوارإلى تحويل  اريحا الصناعية الزراعية

 اقتصادية واجتماعية. أهمية وذقوي 

 

 لمهندس سعيد دويكاتعضو مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية ا اما

صناعي متكامل  نموذج لنظام بإنشاءال يقتصر فقط على إنشاء وتشغيل المباني الصناعية بل النجاح إن  فقد اوضح

العناصر األساسية الالزمة من حيث البنية التحتية والطرق  جميعال يمكن أن يعمل بفعالية وكفاءة من دون توافر 

والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة، والطاقة، وخدمات الدعم وغيرها، ولذلك بنيت مدينة أريحا الزراعية 

 الصناعية لتكون الوجهة األمثل من حيث توافر جميع هذه العناصر في مكان واحد.

 

ثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إن حكومة اليابان شريك استراتيجي حقيقي روبيرتو فالنت، المم وقال

 المستدامالشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون القوة الدافعة للنمو االقتصادي ان " للمستقبل.

ونأمل  والدولي. لمحليلتطوير وتوسيع السوق ا الفلسطينيينهذا المشروع الفرص للمنتجين  وسيتيحواالستثمار.

وهو أمر  قبل االفتتاح قد أعربوا بالفعل عن اهتمامهم منهموأعتقد أن بعض  مستثمرين المبانيهذه أن تجذب 

 مشجع للغاية ".

 

بمبنى إدارة  2017أغسطس  28وقد أقيم الحفل يوم االثنين  قطع الشريط وجولة حول الموقع.وتخلل االحتفال 

 إدارةعبير عودة وزير االقتصاد الوطني ورئيس مجلس  معالي السيدةبحضور  الزراعيةمدينة اريحا الصناعية 

السيد تاكيشي اوكوبو سفير الشؤون الفلسطينية وممثل  ،الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

علي شعث، لسطينية، د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف.د ،اليابان لدى فلسطين

مجلس عضو المهندس سعيد دويكات  للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة،الرئيس التنفيذي 

لبرنامج للمدير العام الخاص  فالنت، الممثل ادارة الشركة المطورة لمدينة اريحا الصناعية الزراعية، وروبرتو

 األمم المتحدة اإلنمائي.

 

 
 

 المعلومات، يرجى االتصال بـ: لمزيد من

البريد اإللكتروني:  – 6268229-2-972+دانية درويش، مسؤولة االعالم واالتصال، هاتف: 

dania.darwish@undp.org  ،البريد اإللكتروني:  – 972+-8- 2822167هاتف: او شهد السويركي في غزة

swerki@undp.org-shahd.el   لمزيد من المعلومات حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ برنامج مساعدة الشعب .

  http:www.ps.undp.orgالفلسطيني

 
اختالف شرائحهم في بناء دول قادرة على يُعنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإشراك كافة األفراد في المجتمع وعلى 

مواجهة األزمات ودعم وقيادة التنمية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة األفراد جميعاً. ومن خالل التواجد على األرض 

دولة وإقليم، نساعد في تكوين صورة عالمية ورؤية محلية تسهم في تحسين الظروف المعيشية وبناء دول  170في أكثر من 

 .وية تواجه كافة الصعوباتق
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