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 ةهزجاأنها ستكون  فيه ؤكدت ،32عقب انتهاء جلستها رقم ة بيان للحكومة الفلسطيني
جه يتوس ا  كبير ا  وزاري ا  وفد ة، وتعلن أنلتنفيذ قرار الرئيس بإجراء االنتخابات العام

  4991رصر ه  اوأوىل منذ عا  املقبل يف زيارة رسمية مل إىل القاهرة االسبوع

     23/9/3349، را  الله
   

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور حممد اشتية يف مستهل اجللسة اوأسبوعية جمللس الوزراء الت  عقدها 
يف مدينة را  الله اليو  االثنين، على جاهزية احلكومة لتوفير كافة اإلمكانيات لتنفيذ قرار سيادة 

لرئيس حممود الرئيس إلجراء االنتخابات العامة، وقال: "احلكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار ا
عباس، حال إصدار مرسو  بإجراء االنتخابات العامة، خاصة يف ظرف نحن أشد ما نكون فيه 

حاجة إىل وحدتنا الوطنية، ملواجهة املرحلة اخلطرة الت  تعيشها قضيتنا الفلسطينية، مشيرا  إىل 
ونحن نريد أن  "أن هناك من يريد لقضيتنا أن تعود سنوات إىل اخللف، وإىل مرحلة ما قبل أوسلو،

 ".نحافظ على اجنازاتنا الوطنية

وأعلن رئيس الوزراء أنه وبتوجيهات من سيادة الرئيس حممود عباس وبدعوة كريمة من رئيس 
الوزراء املرصري مرصطفى مدبويل، سيقو  وفد وزاري كبير برئاسة رئيس الوزراء بزيارة رسمية إىل 

نظرائهم يف جمهورية مرصر العربية الشقيقة،   لالجتماع مع 4991القاهرة ه  اوأوىل منذ عا  
ولفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومرصر يف كافة اجملاالت، وبما يعزز العالقة االستراتيجية مع 

 .العمق العرب 

ويف سياقٍ منفرصل قد  رئيس الوزراء الشكر اجلزيل للمملكة العربية السعودية، والكويت، واجلزائر، 
ة على دعمهم لفلسطين، مثمنا  الدعم الذي قدمه صندوقا اوأقرصى وقطر، وكافة الدول العربي

الذي عقد يو  أمس اوأحد يف مدينة جدة السعودية، بمبلغ  67والقدس خالل اجتماعها السنوي الـ 
 .مليون دوالر لتنفيذ مشاريع تنموية يف فلسطين، وخاصة يف مدينة القدس وقطاع غزة 03

، قال رئيس الوزراء: "عدنا (AHLC) ساعدات الدول املانحةوحول نتائج اجتماعات جلنة تنسيق م
اليو  من اجتماعات يف نيويورك، حتت رئاسة سيادة الرئيس، وكان هناك عدة لقاءات مع 

، يف حماولة 4991جمموعة الدول املانحة، والذي غابت عنه الواليات املتحدة وأول مرة منذ عا  
ة الفلسطينية واستبدالها بمنرصة جديدة، بيد أن اجملتمع إللغاء هذه املنرصة الدولية الهامة للقضي

الدويل أصر على اإلبقاء على هذه املنرصة. وأضاف رئيس الوزراء "كان هناك اجتماع حول وكالة 
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غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )اوأونروا(، أكد فيه جميع احلاضرين على تمديد والية اوأونروا 
 ".ى حتقيق حق العودة لالجئينوتوفير التمويل الالز  لها حت

كما أشار رئيس الوزراء إىل أن إسرائيل ما زالت تقو  بقرصنة أموالنا وخاصة أموال الشهداء 
واوأسرى، وقد طالبنا دول العامل بالتدخل لوقف هذه القرصنة واإلجراءات غير القانونية، وطالبنا 

نا البطل من موظفين وعسكريين بالتدقيق بتلك االقتطاعات. وحيّا رئيس الوزراء صمود شعب
وقطاع خاص وجمتمع مدين على صبرهم وتفهمهم، مشيرا  اىل أن وزارة املالية سترصدر غدا  بيانا  

 .حول رواتب املوظفين املستحقة لهذا الشهر

اىل ذلك استنكر جملس الوزراء االقتحامات املتكررة للمسجد اوأقرصى سواء كان من بعض الوزراء 
أو املستوطنين، وأدان بناء مستوطنة جديدة يف اوأغوار الفلسطينية، واالعتداء على االسرائيليين، 

حرمة البيوت يف بلدة سلوان، واالعتقاالت اليومية املتكررة يف خمتلف أنحاء الضفة الغربية، 
والتنكيل بأسرانا يف سجون االحتالل. كما استنكر اجمللس استمرار االحتالل اإلسرائيل  باحتجاز 

ين الشهداء، وعد  الكشف عن مرصيرهم، مؤكدا  أن احلكومة تتابع هذه القضية أما  اجلهات جثام
القانونية والقضائية احمللية والدولية السترصدار قرارات تلز  سلطات االحتالل بإعادة اجلثامين 

 .والكشف عن املفقودين

تابعة لدى اجلهات الرقابية ومن جهةٍ أخرى، أكد جملس الوزراء أن القضية املتعلقة بالتمور قيد امل
 ة.اخملترص

 :وقرر اجمللس ما يل 

  .اعتماد تشكيلة الوفد الوزاري لزيارة جمهورية مرصر العربية اوأسبوع املقبل .4

  .املرصادقة على عدّة اتفاقيات دولية يف جماالت الرصحة والتعليم .3

  .االعتمادعرض جمموعة من القوانين واوأنظمة على جملس الوزراء للمراجعة و .2

اإلشعاع  والنووي يف وزارة اعتماد تشكيل جملس استشاري للهيئة الرقابية لتنظيم العمل . 1
 .الرصحة

 . املوافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق املعايير املعتمدة.0



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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