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  للحكومة الفلسطينية يف جلستها األوىل بيان 
  تتعهد فيه بمواصلة عملية اإلصالح واستكمالها

 ]مقتطفات[ .13/11/2003رام الله، 

  
 

  [.......]  
على سعيه للعمل بكل اإلمكانيات للوفاء باملهام الوطنية التي حددها السيد رئيس جملس الوزراء  وأكد  

إىل اجمللس التشريعي الفلسطيني واملستندة إىل التعاون الكامل مع سيادة الرئيس  الوزراء يف بيانه الوزاري املقدم
ياسر عرفات، واملؤسسات واألطر والهيئات القيادية الفلسطينية، والعمل معاً خلدمة شعبنا الفلسطيني وحتقيق 

  .القدس الشريف أهدافه الوطنية يف احلرية واالستقالل، وإقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها
واستعرض اجمللس جممل التطورات املتعلقة باستمرار التصعيد اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية،   

جمدداً رفضه القاطع وإدانته الكاملة للممارسات اإلسرائيلية، والتي يأتي يف مقدمتها استمرار عمليات االجتياح 
االستمرار يف بناء جدار الفصل العنصري والتوسع االستيطاين، والقتل يف املناطق اخملتلفة، وإبعاد املواطنين، و

قابلة للحياة ال معنى له، كما يجعل احلديث عن السالم  وتهويد القدس، وبما يجعل احلديث عن دولة فلسطينية
  .بدون أي مضمون

طيني وأكد جملس الوزراء على مواصلة واستكمال عملية اإلصالح التي أقرها اجمللس التشريعي الفلس  
املالية، واإلدارية، واألمنية والقضائية، تلبية ووبدأت بها احلكومات الفلسطينية السابقة بكل جوانبها السياسية، 

نا يف شتى اجملاالت، ومواصلة الحتياجات شعبنا وجمتمعنا، وتطويراً لنظامنا السياسي، وجتويداً ألدائ
االستعدادات لعقد االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية يف أقرب وقت ممكن، وبما ال يتجاوز شهر حزيران 

  .من العام القادم] يونيو[
  :أقر جملس الوزراء ما يلي  
  .ساعات 3دة ـ موعد اجللسة األسبوعية يف تمام الساعة احلادية عشرة من صباح كل يوم اثنين مل  
ـ حتديد شخص يف كل وزارة للتنسيق مع األمانة العامة جمللس الوزراء يف كافة قضايا الوزارة ومتابعة   

  .تنفيذ قرارات اجمللس وإعداد جدول األعمال
انتهاكات إسرائيل يف جمال بناء جدار الفصل  ها ملتابعةجميع الوزارات تخصيص أولويات عملـ تكليف   

  .االستيطاين وتهويد القدسالعنصري والتوسع 
ـ قيام كل وزارة بتجهيز ملف حول أوضاعها، مهماتها، مشاكلها، براجمها، كادرها، للعرض على جملس   

  .الوزراء للنظر يف إمكانيات ترشيد العمل
  .ـ الترحيب باستحداث وزارة شؤون املرأة والعمل بالتعاون مع الوزير اخملتص على سرعة إنشائها  
، وعقد جلسة خاصة إلقرار مشروع املوازنة، تمهيداً لتقديمها إىل 2004عداد موازنة عام ـ استكمال إ  

  .اجمللس التشريعي يف موعد قبل نهاية الشهر احلايل
                                                 

 املصدر:  http://www.wafa.pna.net/AraText/arabic.htm 

      
 



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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