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  كلمة الرئيس ياسر عرفات أمام املنتدى
  يف رومانيا" كرّاس مونتانا"االقتصادي الدويل 

  ]مقتطفات[ .21/4/1994بوخارست، 
  
  

  [.......]  
ال شك أنكم ترغبون أن تعرفوا منا، اليوم، شكل البناء االقتصادي واالجتماعي والسياسي الفلسطيني   

وأود أن أؤكد لكم هنا، أن نظامنا سيستند . لسلطة الوطنية الفلسطينيةالذي نتطلع إلقامته ونعمل من أجله يف ظل ا
مبادىء الديمقراطية والتعددية السياسية، وحرية تكوين األحزاب، وعدم التمييز يف احلقوق العامة على أساس "إىل 

املستقل واحترام  الدين، أو العرق، أو اللون، أو بين املرأة والرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء
وعلى هذه القواعد واألسس، بدأنا يف تشكيل   ".الديمقراطية وبناء اقتصاد السوق احلر تحقوق اإلنسان واحلريا

مؤسساتنا الوطنية، بما فيها اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار، ووضع األنظمة والقوانين واللوائح، 
بينما سيأخذ القطاع اخلاص دوراً ريادياً هاماً وأساسياً يف تنشيط احلركة . اوالعناية بالبنى التحتية وتطويره

ولقد بدأنا بوضع كافة األنظمة . االقتصادية يف كافة القطاعات، وخاصة قطاع اإلنتاج والسياحة واخلدمات
  .والقوانين التي تفتح الطريق أمام ممارسة القطاع اخلاص لهذا الدور احليوي

إىل عام  1994ية لالقتصاد الوطني الفلسطيني قد وضع ملدة سبع سنوات من عام إن برنامج التنم  
سنتين إلعادة تأهيل االقتصاد وترميم وتطوير البنى التحتية، وخمس سنوات لعملية التنمية ] وخصّص[، 2000

إليهما ويستحقهما التي نأمل أن حتقق نمواً مناسباً يحقق لإلنسان الفلسطيني االزدهار واالستقرار اللذين يتطلع 
  .بعد أن عانى طويالً من االحتالل ونتائجه

مليار وخمسة وأربعين مليون  13إن جممل االستثمارات التي تتطلبها خطة التنمية الفلسطينية تبلغ   
بناء وسيتوىل القطاع العام أربعين باملئة منها يف جمال . دوالر أميركي خالل هذه الفترة لبرامج التنمية

املؤسسات وجتديد وتطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية، بينما سيتوىل القطاع اخلاص ستين باملئة من عملية 
  .والصناعة والزراعة والسياحة واخلدمات والتجارة وغيرها البناء يف جماالت اإلسكان

  [.......]  
ى الصعيد الفلسطيني أو على صعيد تواجهنا يف املرحة اجلديدة مسؤوليات وحتديات كبيرة سواء عل[....]   

  :حتديات ماملنطقة، فعلى الصعيد الفلسطيني، نحن أما
  .ـ بناء املؤسسات وتأمين متطلباتها  
ـ حتقيق األمن واالستقرار من خالل بناء قوات األمن والشرطة الفلسطينية وتأمين متطلباتها لنخلق   

  .ستقرار وعملية التنمية بكل أبعادها ولصون عملية السالماألرضية املالئمة والضرورية ألمن املواطن وترسيخ اال
  .من خالل عملية تنمية اقتصادية واجتماعية نشطة وفعالة% 54ـ تقليص نسبة البطالة التي تتجاوز   
ـ إعداد وتدريب كوادرنا بالتعاون مع املؤسسات الدولية وجمموعة الدول املانحة لتسلم املسؤوليات   

  .لكفاءة واملساءلة والشفافيةوإدارتها على أساس ا
ـ وهناك حتديات بناء الثقة بين األطراف واستكمال عملية املفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار   

لتوفير احلماية الدولية لشعبنا، ولوقف إرهاب املستوطنين اإلسرائيليين، والبدء بمفاوضات  904جملس األمن رقم 
  .ة صادقة يف إرساء أسس السالم العادل والشامل على أساس الشرعية الدوليةاملرحلة النهائية بنية حسنة ورغب

  [.......]  

                                                 
 "9ـ  8، ص 1/5/1994، 983، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة. 
  ث.ف[ 1988) نوفمبر(تشرين الثاني  15فقرة مأخوذة بنصها من إعالن استقالل دولة فلسطين، الصادر في الجزائر يوم.[. 



 

 
 

  

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
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