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، برئاسة الرئيس 561بيان صادر عن احلكومة الفلسطينية عقب انتهاء جلستها رقم 
 للمواطنيناخلدمات  الفلسطيني، حممود عباس، تعلن فيه عن الشروع يف تقديم

 واإلجراءات اإلسرائيلية العدائيةيف املناطق املعرضة العتداءات املستوطنين 
72/6/7277 

 
 

اخلدمات للمواطنين يف املناطق املعرضة العتداءات الرئيس يوجه احلكومة بتقديم 
 املستوطنين لتثبيتهم يف أراضيهم ويثني على اجلوالت التي تقوم بها احلكومة يف احملافظات

سيادته يوجه باالهتمام باملدن الصناعية والطاقة الشمسية وتشجير األراضي يف جميع 
 املناطق

 الرئيس ملواجهة التحديات والتخفيفرئيس الوزراء يؤكد عمل احلكومة بتوجيهات 
 من آثارها املترتبة على املواطنين

 جملس الوزراء يقرر تقديم الدعم املايل لتعزيز صمود املواطنين وتثبيتهم
 يف أرضهم يف مسافر يطا

 تعيين جلان تسيير أعمال ملدة عام يف الهيئات احمللية التي مل جتر فيها انتخابات إىل
 ات فيهاأن يتم تنظيم انتخاب

 تشكيل جلنة برئاسة وزارة العدل ملتابعة قضية رسوم احملاكم مع النقابة
 وجملس القضاء ووزارة املالية

 
أس رئيس دولة فلسطين حممود عباس، اليوم االثنين، اجللسة األسبوعية جمللس تر

 .الوزراء
رام الله وقال سيادته يف مستهل جلسة احلكومة، التي عقدت بمقر جملس الوزراء، بمدينة 

 اليوم اإلثنين، "إن نوعية املقاومة الشعبية تتطور خالل الفترة الراهنة بشكل مذهل".
أم  وأوضح الرئيس "كل مواطن فلسطيني مهما كان جنسه أو عمره، يخرج سواء أكان كبيراً

تواجه  من املدن والقرى الفلسطينية كبيراً يف املسيرات السلمية، وقد رأيت بلدة بيتا، وعدداً صغيراً 
بصدور عارية هذا العدوان اإلسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا"، وتابع سيادته، "أتصور أن النتائج 

 ستكون إيجابية، ولكن علينا أن نصبر ونتحمل".
وأثنى سيادة الرئيس على اجلوالت والزيارات التي تقوم بها احلكومة يف خمتلف 

 .اتهماحملافظات لالستماع للمواطنين وتلبية احتياج

                                                           

 :دولة فلسطين، جملس الوزراء املصدر 
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/52094 
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ووجه سيادته احلكومة بأهمية االهتمام بالصناعة وإنشاء املصانع وتفعيل العمل 
على أهمية ذلك بما فيه من نتائج ايجابية على التخفيف من  باملدن الصناعية القائمة، مشدداً

 معدالت البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
ة بالعمل على زراعة األشجار كما وجه سيادته وزارة الزراعة وجميع الوزارات ذات العالق

يف جميع املناطق، وتشجيع طلبة املدارس واجلامعات واملوظفين يف الوزارات للقيام بعملية 
 .التشجير

كما وجه سيادته بأهمية الوصول إىل املواطنين يف جميع املناطق وتقديم املساعدات 
معنوياتهم وصمودهم وتمكينهم من لهم ملا تتركه تلك املساعدات مهما كانت بسيطة من أثر على 

بزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إىل مسافر يطا  مواجهة إجراءات االحتالل ضدهم، مشيداً
أمس األول وما تركته تلك الزيارة من آثار إيجابية من شأنها أن تعزز صمود املواطنين يف تلك 

 .املنطقة املهدد باملصادرة وتهجير سكانها
ته احلكومة ملعاجلة االختناقات املرورية يف شوارع احملافظات والعمل كما وجه سياد

على وضع اقتراحات من شأنها التخفيف من ازدحام السيارات وتشجيع املواطنين على التنقل 
 .بوسائل النقل العام

كما وجه سيادته بالعمل على توفير الطاقة النظيفة من خالل استغالل الطاقة الشمسية 
 .والبلدات وكذلك توفير املياه للمواطنين يف جميع املناطق لتزويد القرى

كما دعا سيادته احلكومة بأن تكون على كامل اجلاهزية واالستعداد لتقديم اخلدمات 
للمواطنين والتخفيف من اآلثار التي جتلبها اإلجراءات اإلسرائيلية احلالية أو املرتقبة ضد أبناء 

تصعيد اعتداءاتها على املواطنين ومصادرة أراضيهم وعدم شعبنا يف ضوء استمرار إسرائيل يف 
 .احترامها للقوانين والقرارات الدولية، وهو ما يوجب اتخاذ إجراءات لوقفها

وكان رئيس الوزراء د. حممد اشتية رحب يف بداية اجللسة بسيادة الرئيس وبترؤسه جلسة 
ل بآليات ورؤية وطنية وفق توجيهات إىل إن احلكومة منذ يومها األول تعم جملس الوزراء مشيراً

سيادة الرئيس، لتطبيق استراتيجية الصمود واملقاومة الشعبية ورفع مستوى اخلدمات للمواطنين، 
حيث تضطلع احلكومة بمهامها بجهد استثنائي يف ظروف استثنائية عاشتها فلسطين سواء كان 

 .نحسار املال من املانحين وغيرهذلك خالل الكورونا أو بصفقة القرن أو القضايا املتعلقة با
وأضاف رئيس الوزراء:" إننا بتوجيهاتك أدرنا املشهد على أكمل وجه وبما نستطيع، حيث 

 عمل الوزراء كلُ ضمن اختصاصه ومسؤولياته".
وتابع رئيس الوزراء قائال: "تخوض سيادتك اليوم هذه املعركة السياسية التي عمادها 

ستراتيجية تعزيز الصمود، ونحن اليوم نعرف أنك على أبواب تعزيز صمود الناس بما يخدم ا
استقبال رئيس الواليات املتحدة يف منتصف الشهر القادم وما نأمله من هذه الزيارة بفتح أفق 

 سياسي وكذلك ما يترتب علينا من ارتدادات مالية وسياسية بسبب استمرار األزمة األوكرانية".
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تعطي الفرصة تلو الفرصة للمجتمع الدويل لكي يقدم ما وتابع: "لقد حتملت الكثير وأنت 
يترتب عليه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نحن اليوم بأمس احلاجة لتوفير احلماية لشعبنا أو 

 مقاضاة االحتالل يف احملاكم الدولية".
ر وقال رئيس الوزراء: "نعلم أنك عقدت اجتماعات مع اللجنتين التنفيذية ملنظمة التحري

واملركزية حلركة فتح، واليوم مع جملس الوزراء ليستمع إىل توجيهاتك يف هذه القضايا العامة 
وأهمها إىل أين سنذهب يف املرحلة القادمة وما هو املطلوب منا كحكومة لكي نكون دائما اجلهاز 

 التنفيذي لتوجيهاتك ومعاجلة أية ارتدادات يمكن أن يواجهها شعبنا".
راء حديثه بالقول: "هذه احلكومة حكومتك ونحن نعمل بتوجيهاتك وما واختتم رئيس الوز

 وحضرنا يطا مسافر يف أهلنا إىل زيارة يف أمس كنا لقد من أجل تعزيز صمود أهلنا، تراه مناسباً
 شاركوا، الذين الوزراء من كبير عدد هناك وكان سيادتك رعاية حتت الصمود لتعزيز مهرجانا

 هذه عمل عماد هو لنا بالنسبة األمر هذا املواطنين صمود لتعزيز مشاريع رزمة عن وأعلنا
خدمة جيدة للمواطنين وتعزيز صمودهم، ووحدة املشهد الفلسطيني بما نقدمه لقطاع  احلكومة

غزة والضفة وتعزيز صمود أهلنا يف مدينة القدس واألغوار وكل املناطق املستهدفة يف اخلليل 
 وغير ذلك".

الوزراء إىل تقرير من وزيرة الصحة حول احلالة الوبائية يف ضوء ارتفاع واستمع جملس 
أعداد اإلصابات بين املواطنين وارتفاع نسبة إشغال األسرة اخملصصة ملعاجلة املصابين بالوباء 
باملستشفيات، حيث دعت الوزيرة املواطنين إىل توخي احلذر من املشاركة يف التجمعات العامة 

 .ء الكمامة وتعقيم األيديواحلرص على ارتدا
واستمع اجمللس إىل تقرير حول زيارة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح لألردن 
ومباحثاته مع نظيره األردين والتي تم خاللها االتفاق على تعزيز التواصل بين اجلانبين يف جميع 

ملواطن الفلسطيني بشكل اجملاالت بما يخدم الشعبين الشقيقين يف فلسطين واألردن وتسهيل سفر ا
عام ومنتسبي قوى األمن الفلسطيني بشكل خاص عبر املعابر األردنية وتبادل اخلبرات والتجارب 
بين الوزارتين يف القضايا التي تخص عمل الوزارتين وخاصة يف جمال البيومتريك ومركز 

 .155الطوارىء 
مل الوزارتين يف القضايا وكذلك التفاهم على توقيع اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتأطير ع

ذات االهتمام املشترك واختصاص عملهم والعمل على متابعة امللفات والقضايا املتعلقة بتنفيذ 
املذكرات القضائية الفلسطينية، واالتفاق على تعيين نقطة اتصال فنية بين الوزارتين ملتابعة 

دف التسهيل على املواطن كافة القضايا التي تم طرحها، والقضايا املستعجلة التي تظهر به
 .الفلسطيني

واستمع اجمللس إىل تقرير من وزير العدل حول لقائه بنقابة احملامين للتباحث يف مسألة 
رفع رسوم احملاكم حيث اعتمد اجمللس توصية الوزير بتعليق القرار وتشكيل جلنة تضم وزارة 
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ور حول تلك الرسوم بما يسهل العدل واملالية وجملس القضاء األعلى ونقابة احملامين لوضع تص
 عملية التقاضي للمواطنين أمام احملاكم.

وناقش اجمللس احتياجات املواطنين يف مسافر يطا يف ضوء الزيارة التي قام بها رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء للمسافر أمس وقرر اجمللس تقديم الدعم املايل لتعزيز صمود املواطنين 

 .وتثبيتهم يف أرضهم هناك
كما ناقش اجمللس مقترحا قدمه وزير التنمية االجتماعية يتعلق بسرعة تطبيق نظام 
التأمين الصحي لذوي االحتياجات اخلاصة حيث قرر اجمللس تشكيل جلنة فنية من وزارتي 

 .الصحة والتنمية االجتماعية إلنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لهذه الفئة من أبنائنا
قريرا قدمه وزير احلكم احمللي حول ملء الفراغ يف عدد من الهيئات كما ناقش اجمللس ت

احمللية التي مل تتقدم بقوائم انتخابية، وصادق اجمللس على املقترح املقدم من الوزير بتعيين 
جلان تسيير أعمال يف تلك الهيئات ملدّة سنة وفق القانون، إىل أن يتم تنظيم انتخابات الختيار 

 .يهاممثلي املواطنين ف
 :وقد قرر اجمللس ما يلي

اعتماد توجيهات فخامة رئيس دولة فلسطين يف جمال املدن الصناعية واألزمات  .5
املرورية والطاقة الشمسية واملياه وتخضير املناطق اجلبلية واملدن باعتبارها عناصر عاجلة يف 

 .خطط احلكومة التنفيذية
أريحا لتغطية احتياجات الدوائر احلكومية البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية يف  .7

 .املدنية واألمنية
 .املصادقة على شراء أجهزة ومعدّات ملركز البيانات احلكومي .3
تقديم الدعم املايل جمللس مسافر يطا، لتعزيز صمود املواطنين وتثبيتهم يف أرضهم  .4

 .هناك
صادية احمللية لتعزيز املصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية االقت .1

 .الشراكة بين الهيئات احمللية والقطاع اخلاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات
تشكيل جلنة لدراسة موضوع رسوم احملاكم من وزارة العدل واملالية والنقابة وجملس  .6

 .القضاء األعلى الذي تقدم بمشروع القرار
أعمال يف الهيئات احمللية التي مل تتقدم بقوائم املصادقة على تعيين جلان تسيير  .2

 .انتخابية، ملدّة سنة وفق القانون، إىل أن يتم إجراء انتخابات فيها
تشكيل جلنة فنية من الصحة والتنمية االجتماعية إلنشاء آلية تطبيق نظام التأمين  .8

 .الصحي ألصحاب االحتياجات اخلاصة



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