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لجنة "وصناعة محافظة بيت لحم إتفاقية لتشكيل  يوحنا بولس الثاني بالشراكة مع غرفة تجارةوقعت مؤسسة 

وبدعم كامل من وزارة العمل الفلسطينية وذلك في مقر مؤسسة  "للحوار اإلقتصادي اإلجتماعي في فلسطين

لحم يوحنا بولس الثاني في بيت . 

ني، ورئيس مؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق مجدال أحمد.وحضر حفل التوقيع وزير العمل الفلسطيني د

 واألمين العام التحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد جمال األوسط األب إبراهيم فلتس،

سمير حزبون، ومدير  .جوابره، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية د

السيد ريكاردو أومبرتي من نقابة العمال  س الثاني في ايطاليا السيد أنجلو روِسي، وحضورمؤسسة يوحنا بول

العام لغرفة تجارة صناعة بيت لحم السيدة فيروز خوري المسيحيين اإليطاليين وأيضا نائب المدير . 



سجاما مع سياسة تأتي إن مجدالني على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان والتي.حيث أكد وزير العمل الفلسطيني د

البطالة وعلى طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة،  الوزارة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية اإلقتصادية ومواجهة

المشترك والمتبادل مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني والتي تمثلت في مشروٍع سابق  كما ثَمن معالي الوزير التعاون

شباك خدمات الجمهور"ين ضمن برنامج توفير فرص عمل لبعض الخريج من خالل ". 

كافة المؤسسات  وأشار األب إبراهيم فلتس على حرص مؤسسة يوحنا بولس الثاني على تعزيز التعاون مع

البرامج واإلتفاقيات هو خلق فرص العمل  المحلية من أجل خدمة اإلنسان والتنمية وان الهدف الرئيسي من هذه

وتحقيقا للرسالة اإلنسانية لمؤسسة يوحنا بولس الثاني المحليةالمالئمة والمناسبة لإلحتياجات  . 

االيطالية في هذا المجال، ليتم  سمير ان هذه التجربة جديدة من أجل التعاون واالستفادة من الخبرة.وأضاف د

مؤسسة  الفائدة على كافة محافظات الوطن، ويسعدنا ان تكون العمل بها مستقبال والتعاون مع وزارة العمل لتعميم

الشريك والراعي للموضوع يوحنا بولس الثاني هي . 

وعمل أنشطة تدريبية  تهدف اإلتفاقية لدعم المؤسسات المحلية في مجال التشبيك وخدمة االقتصاد المحلي،

البلدان األخرى األكثر تقدما، بدءا من إيطاليا  لتحسين هياكل غرف التجارة واكتساب الخبرات العملية من تجربة

أكثر فعالية دوائرها من أجل تقديم خدماتونظام  . 
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