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   خط حتديد فيه تعلن اإلسرائيلية للحكومة بيان
   لبنان مع الشمالية البحرية احلدود

  10/7/2011القدس، 

  

أعلن رئيس الوزراء يف مستهل اجللسة عن اعتراف إسرائيل بدولة جنوب السودان مؤكداً استعداد . 1
  .ارهاإسرائيل للتعاون معها لضمان تطويرها وازده

كما أشار رئيس الوزراء إىل اإلجراءات املَُمنْهجة والناجحة التي أقدمت عليها إسرائيل سياسياً 
واستخباراتياً وأمنياً ويف جماالت أخرى للتصدي لنية نشطاء أجانب متضامنين مع الفلسطينيين 

الوزراء  وشكر رئيس. الوصول جواً إىل مطار بن غوريون الدويل للقيام بممارسات استفزازية
وأوضح . أصدقاء إسرائيل يف العامل والوزراء املعنيين على مساهمتهم يف حتقيق هذا النجاح

  .رئيس الوزراء أن إسرائيل تواصل عملها إلحباط أي استفزازات وحماوالت الختراق حدودها

حرية على صعيد آخر أشار رئيس الوزراء إىل أن جملسه سيتخذ اليوم قراراً بترسيم خط احلدود الب
االقتصادية إلسرائيل مؤكداً أن إسرائيل تسعى إىل ترسيم حدودها البحرية وفقاً للقوانين البحرية 

وأضاف رئيس الوزراء أن لبنان طرح على األمم املتحدة ترسيم حدوده البحرية وفق خط . الدولية
نفسه قد  يخالف ما تم االتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص ناهيك عن تناقضه مع ما كان لبنان

  .اتفق عليه مع قبرص يف حينه

قائالً إن احلكومة ) املقطّع(وتطرق رئيس الوزراء أيضاً إىل قرار جملسه تنظيف جمرى نهر الكيشون 
عازمة على حتويل أشد األودية يف البالد تلوثاً إىل موقع رائع أخضر يستفيد منه سكان حيفا 

اية البيئة على قيادته للثورة اخلضراء يف وشكر رئيس الوزراء وزير حم. واملنطقة الشمالية
  .إسرائيل

أحاط رئيس الوزراء جملسه علماً بزيارته لرومانيا وبلغاريا مشيراً إىل اهتمام كال البلدين . 2
ونوه . بتنمية عالقاتهما مع إسرائيل يف اجملاالت األمنية واالقتصادية والتكنولوجية والزراعية

ات بين إسرائيل ودول مثل اليونان وقبرص ورومانيا وبلغاريا يف رئيس الوزراء إىل توثيق العالق
  .جماالت خمتلفة مما يكوّن حموراً إقليمياً جديداً 

أحاط وزير العلوم والتكنولوجيا دانيئيل هيرشكوفيتس جملس الوزراء علماً باجتماعات عقدها . 3
كما أطلع . ائز نوبل الراقيةيف أملانيا مع علماء من دول خمتلفة بينهم عدد من احلائزين على جو
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الوزير هيرشكوفيتس جملس الوزراء على عقد دورة للمنتدى العلمي األملاين اإلسرائيلي املشترك 
عامل مشيراً إىل االحترام الذي تناله إسرائيل يف اجملال العلمي بسبب  200بمشاركة حوايل 
  .إجنازاتها الراقية

على االستعدادات التي اتخذتها الشرطة بالتعاون مع  أطلع وزير األمن الداخلي جملس الوزراء. 4
دوائر حكومية أخرى إلحباط نية املئات من املتضامين األجانب مع الفلسطينيين الوصول إىل 

  .وأشار الوزير إىل التعاون بين جميع اجلهات املعنية على هذا الصعيد. مطار بن غوريون الدويل

ة الثقافة والرياضة بناء على قرار جملس إدارة سلطة صادق جملس الوزراء على اقتراح وزير. 5
  .سنوات 5اآلثار بمنح مدير عام سلطة اآلثار يهوشوع دورفمان والية أخرى من 

قرر جملس الوزراء إعفاء منصب املسؤول عن دائرة املعلوماتية احلكومية من واجب إجراء . 6
يل جلنة خاصة لرصد املرشحين املسابقة الوظيفية املنصوص عليه قانوناً على أن يتم تشك

  .وسيرئس اللجنة مدير عام وزارة املالية. األكفاء لتويل هذا املنصب

صادق جملس الوزراء من حيث املبدأ على مسودة قانون احملاكم فيما يخص التحكيم . 7
وخوّل اجمللس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع باعتماد الصيغة النهائية ملشروع . اإلجباري

قيلة التي ينوء ويستهدف مشروع القانون مواجهة األعباء الث. ون وطرحها على الكنيستالقان
حتتها اجلهاز القضائي اإلسرائيلي مما يؤدي إىل إطالة مدة اإلجراءات القضائية األمر الذي يمسّ 

وينص مشروع القانون على السماح لرئيس . باملواطنين ويجرح سمعة جهاز احملاكم نفسه
يخضع قرار حمكمة صلح أو نائبه باإليعاز بإحالة قضية مدنية إىل التحكيم اإلجباري على أن 

  .احملّكم ملوافقة احملكمة عليه كما سيحق للطرفيْن املتقاضييْن االعتراض عليه أمام احملكمة ذاتها

قرر جملس الوزراء حتديد خط احلدود البحرية الشمالية إلسرائيل التي تنفرد ضمن هذه احلدود . 8
  : ة يف الالئحة أدناهوتم حتديد خط احلدود وفق اإلحداثيات الوارد. باالمتيازات االقتصادية

 
    
   

 النقطة  اخلط العرضي  اخلط الطويل

35º   6'   13" 33º   5'   39.5" 31  
35º   4'   10" 33º   6'   23" 32  
35º   3'    3"  33º   6'   39" 33  
34º  53'  11" 33º  10'  33.5" 34  
34º  46'  38" 33º  13'  9" 35  
33º  53'  40" 33º  38'  40"  1 
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وقرر اجمللس إحاطة األمم املتحدة علماً بقراره عبر القنوات الدبلوماسية االعتيادية وتفويض وزير 
  .اخلارجية باتخاذ اإلجراءات الالزمة تبعاً للقرار

قرر جملس الوزراء السماح بإبقاء أقصى عدد مسموح به قانوناً للعمالة الوافدة املستخدمة يف . 9
على ما هو عليه  خالل السنوات الثالث القادمة حيث يُخفض هذا العدد ) املآالف ع 8(فرع البناء 

إىل ألفَيْ عامل وافد ثم لن يُسمح اعتباراً من عام  2015آالف عامل وافد ثم عام  5إىل  2014عام 
وبالتايل سيُسمح لوزير . إال باستقدام عمالة وافدة ذات خبرات خاصة يف فرع البناء 2016

بأعداد متفاوتة   2013- 2011ل على استقدام عمالة وافدة إىل البالد بين عاَميْ الداخلية بالعم
كما يُسمح لوزير . تلبية الحتياجات فرع البناء وتمشياً مع القواعد التي وضعتها سلطة الهجرة

شهراً طبقًا  63الداخلية بتمديد فترة إقامة العمالة الوافدة يف فرع البناء على أنها ال تتجاوز 
كما قرر جملس الوزراء تشديد آليات املراقبة لضمان نزاهة تشغيل . ون الدخول إىل البالدلقان

العمالة الوافدة دون السماح للوسطاء باحلصول على أموال غير قانونية ومع توعية العمالة الوافدة 
لف كما تقرر اإليعاز إىل الفريق احلكومي املعني بالقضية بدراسة احتمال استقدام أ. بحقوقهم

يف السياق ذاته تم اإليعاز إىل وزارتيْ املالية والصناعة . عامل على األقل من رومانيا وبلغاريا
والتجارة بدفع مسارات استيعاب املواطنين اإلسرائيليين يف فرع البناء ليحلوا حمل العمالة 

  .الوافدة
خطة جتريبية الستقدام  كما أوعز جملس الوزراء إىل املدير العام لسلطة الهجرة بالعمل على إطالق

عامل وافد يف فرع التمريض من خالل عقد اتفاق ثنائي مباشر مع دول املنشأ لهؤالء  300
العمالة ومن خالل وضع آليات دقيقة لتوظيف واستخدام العمالة الوافدة يف هذا الفرع لتقليص 

  .ةالفرص املتاحة حالياً للوسطاء بتحصيل أموال غير شرعية من العمالة الوافد
من خالل ) املقطّع(قرر جملس الوزراء املصادقة على خطة تنظيف جمرى وادي الكيشون . 10

وتقرر تكليف وزارة حماية البيئة . سنوات 3إخالء الرواسب الطينية فيه خالل فترة أقصاها 
وسيرئس ممثل عن وزارة حماية البيئة مديرية مشتركة . بتنسيق اإلجراءات الالزمة يف إطار اخلطة

وتقوم سلطة وادي الكيشون بتنفيذ املشروع على . ميع الوزارات املعنية تتوىل إدارة هذا املشروعجل
مليون شيكل على مدى السنوات األربع القادمة فيما  60وسترصد احلكومة للمشروع . أرض الواقع

صانع تقوم جهات غير حكومية بتمويل اجلزء املتبقي من املبلغ املطلوب إلجناز املشروع وهي امل
والسلطات احمللية التي سرّبت ) مليون شيكل 120(التي سرّبت مياه اجملاري إىل جمرى الكيشون 

  ).مليون شيكل 20(أيضاً مياه اجملاري إىل الكيشون 
  

     
 

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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