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 ، تقول فيه75عقب انتهاء جلستها رقم  احلكومة الفلسطينيةبيان صادر عن 

ركية ترمي إىل حماصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق يإن السياسة األم 
 وىلذا تأكد بعد أن انفضت احللقة األسياسياً واقتصادياً ومالياً، وه ماعليه

 من مهرجان التطبيع مع إسرائيل 
21/9/2020 

 
 

 القيادة حماصرة إىل ترمي األمريكية السياسة إن اشتية حممد الدكتور الوزراء رئيس قال
اقتصادياً ومالياً، وهذا تأكد بعد أن انفضت احللقة و سياسياً  علينا والتضييق الفلسطيني والشعب

 .األُوىل من مهرجان التطبيع مع إسرائيل
إن الرئيس  :صباح اليوم اإلثنينوأضاف رئيس الوزراء يف مستهل جلسة جملس الوزراء، 

األمريكي دونالد ترامب أقدم على قطع املساعدات عنا، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء 
بالتزاماتها جتاهنا يف عملية ضغط ممنهجة، وحماولة ابتزاز مبرجمة، إلجبارنا على مقايضة 

 .حقوقنا الوطنية والقدس باملال
ق قوي، ومن يملك اإلرادة وااليمان بوطنه وتمسكه وأكد رئيس الوزراء أن "صاحب احل

 .بأرضه ال يساوم عليها من أجل املال"
وحيا اشتية العرب املؤمنين بفلسطين وحقها وحريتها واستقالل شعبها، دوالً وشعوباً، 

 .سنبقى حماة األرض واألقصى :وقال
ت اخملتصة ستوقع وحول اجلريمة البشعة التي وقعت يف وادي النار، أكد اشتية أن اجلها

 .كل عقوبة ينص عليها القانون بحق مرتكبيها
(، أوضح رئيس الوزراء أنه "ما زالت معدالت اإلصابة 19 -وبشأن فيروس كورونا )كوفيد

بكورونا تسجل ارتفاعاً غير مقبول، وقد أعلنا األُسبوع املاضي سلسلة إجراءات وتدابير صارمة، 
تدابير"، مشيراً إىل أن احلكومة واجلهات الرسمية ستشدد وفرضنا عقوبات على من ينتهك تلك ال

 .اإلجراءات يف األيام املقبلة ملنع أي زيادة
ألف طالب  420إن  :وبخصوص عودة باقي الطالب إىل مدارسهم أمس األحد، قال اشتية

وبهذا تكتمل  (،11-5التحقوا بمقاعدهم الدراسية بعد انقطاع طويل عن املدرسة من الصفوف )
 .ملية التعليمية، وبجميع صفوفها بالنظام اخملتلط بين التعليم الوجاهي والبيتيالع

إن املدرسة ال تولد الفايروسات، واألهم هو السالمة يف البيوت وخارجها للطالب  :وقال
 .وللكوادر التعليمية، آمالً من اجلميع، خاصةً مديري املدارس مراقبة تطبيق إجراءات السالمة
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إىل تقرير حول احلالة الوبائية يف ضوء تصاعد معدالت اإلصابة والوفيات واستمع اجمللس 
 .بالفيروس واجلهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسطيح املنحنى الوبائي

وأوضحت وزيرة الصحة ان منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع وزارة الصحة سلمت قطاع 
يف السيطرة على تفشي الفيروس يف  ألف مسحة ومستلزمات فحص من شأنها أن تساهم 20غزة 

 .القطاع
كما استمع اجمللس إىل تقرير حول اجلهود الدبلوماسية املبذولة ملواجهة التحديات التي 
تواجه القضية الفلسطينية يف ضوء استمرار تهافت بعض الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، 

 مم املتحدة يوم غد اللالثاء عبر الدائرة وعشية بدء أعمال الدورة اجلديدة للجمعية العامة لأل
 .التلفزيونية املغلقة ألول مرة يف تاريخ الهيئة األممية

مهما أمام اجلمعية العامة عبر الدائرة  وسيلقي سيادة الرئيس حممود عباس خطاباً
التلفزيونية املغلقة يوم اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري، كما وسيلقي كلمة قصيرة أخرى 

وستعقد على هامش الدورة االجتماعات  .عاماً على تأسيس األ مم املتحدة 75اسبة مرور بمن
الوزارية الدورية للتجمعات اإلقليمية عبر الفيديو كونفرنس، كما ستعقد فعالية جانبية لدعم حقوق 

 .الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبدعوة من دولة جنوب أفريقيا
 :ر اجمللس ما يليوقرّ

 .مليون دوالر 3بقيمة  2020/2021وافقة على موازنة مشروع تخضير فلسطين للعام امل .1
 .ريحاأاملصادقة على بدء تنفيذ مشروع إنشاء خط ناقل ملياه الصرف الصحي يف  .2
وبدء العمل بإعداد اخلطط  2023-2021اعتماد اخلطط القطاعية االستراتيجية لألعوام  .3

 .التشغيلية السنوية
 .ويل عدد من الشركات غير الربحية يف احملافظات اجلنوبية والشماليةاملصادقة على تم .4
 .املوافقة على توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد املبكر لعدد من املوظفين .5
 .اعتماد توصيات اللجنة اإلدارية بتعديالت عدد من الهياكل التنظيمية احلكومية .6
 .املصادقة على نظم حوكمة عمل اجلمعيات التعاونية .7



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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