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الفلسطيني حممود  حكومة الوفاق الوطني تؤدي اليمين أمام الرئيس

1TP0Fعباس

∗ 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٤/  ٦/  ٢ ،رام الله

 

ثنين، اليمين الدستورية أدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي حمد الله، ظهر اليوم اال

 .رئيس دولة فلسطين حممود عباس، يف مقر الرئاسة بمدينة رام اللهأمام 

[.......] 

ومل يتمكن عدد من الوزراء من غزة من أداء اليمين بسبب منعهم من سلطات االحتالل من 

 .الوصول إىل الضفة الغربية

حكومة الوفاق (وفيما يلي مرسوم الرئيس بشأن اعتماد تشكيل احلكومة السابعة عشرة 

 ): نيالوط

 م٢٠١٤لسنة .] ر .د) [..(مرسوم رقم 

 بشأن اعتماد تشكيل احلكومة السابعة عشرة

 )حكومة الوفاق الوطني(

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

                                                           

 :التايل ، يف الرابط اإللكتروين"وفا" ،واملعلومات الفلسطينيةوكالة األنباء : املصدر  ∗
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=175665 



 ۲۰۱٤ صيف، ۹۹، العدد ۲٥المجلد  الدراسات الفلسطينيةمجلة  فلسطينيةوثائق 
 

۲ 
 

 م وتعديالته،٢٠٠٣طالع على القانون األساسي املعدل لسنة بعد اال

 م،٢٠١٤/  ٠٥/  ٢٧بتاريخ  اوعلى خطاب التكليف الصادر عنّ

) حكومة الوفاق الوطني(وعلى القرار بقانون بشأن املصادقة على احلكومة السابعة عشرة 

 م،٢٠١٤/  ٠٦/ بتاريخ 

 لة لنا،وبناءً على الصالحيات ا�وّ

 وحتقيقاً للمصلحة العامة،

 :رسمنا بما هو آت

 )١(مادة 

 :أسماؤهم على النحو اآلتياعتماد تشكيل جملس الوزراء من السادة التالية 

 رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية؛، رامي وليد كامل حمد الله ـ ١

 وزيراً للثقافة؛ونائباً لرئيس الوزراء ، زياد حممود حسين أبو عمرو ـ ٢

 وزيراً لالقتصاد الوطني؛ونائباً لرئيس الوزراء ، حممد عبد الله حممد مصطفى ـ ٣

 وزيراً للمالية ووزيراً لشؤون التخطيط؛، شكري أسعد شكري بشارة ـ ٤

 وزيراً للشؤون اخلارجية؛ رياض جنيب عبد الرحمن املالكي، ـ ٥

 وزيراً للعدل؛، سليم مصطفى سليم السقا ـ ٦

 وزيراً لشؤون القدس؛، عدنان غالب جواد احلسيني ـ ٧

 روال نبيل جبران معايعة، وزيراً للسياحة واآلثار؛ ـ ٨

 وزيراً للصحة؛، قطيش عوادجواد حممد  ـ ٩

 وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العايل؛ خولة راغب عبد احلي شخشير، ـ ١٠
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وزيراً لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزيراً للنقل ، م سعيد أنيس موسىعالّ ـ ١١

 واملواصالت؛

 وزيراً لألشغال العامة واإلسكان؛، مفيد حممد سليم احلساينة ـ ١٢

 وزيراً للزراعة ووزيراً للشؤون االجتماعية؛، وقي عبد ا�يد أحمد العيسةش ـ ١٣

 وزيراً لشؤون املرأة؛، هيفاء فهمي حافظ اآلغا ـ ١٤

 وزيراً للعمل؛، مأمون عبد الهادي حسن أبو شهال ـ ١٥

 وزيراً للحكم احمللي؛، نايف سمور سليم أبو خلف ـ ١٦

 لألوقاف والشؤون الدينية؛ وزيراً ، يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ ـ ١٧

 )٢(مادة 

 .علي حممود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً �لس الوزراء بدرجة وزير/  ن السيدعيّ يُ

 )٣(مادة 

 .لغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوميُ

 )٤(مادة 

عمل به من على اجلهات ا�تصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا املرسوم، ويُ

 .نشر يف اجلريدة الرسميةصدوره، ويُ تاريخ

 م٢٠١٤/  ٠٦/  ٢: صدر يف مدينة رام الله بتاريخ

 

 حممود عباس

 رئيس دولة فلسطين
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 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 :وفيما يلي قرار بقانون بشأن منح الثقة للحكومة

 م٢٠١٤لسنة .] ر .د) [..(قرار بقانون رقم 

 الثقة للحكومة السابعة عشرة بشأن منح

 ) حكومة الوفاق الوطني(

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 م وتعديالته،٢٠٠٣بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 

 وبناءً على طلب رئيس الوزراء املكلف،

 واالطالع على البيان الوزاري،

 لة لنا،الحيات ا�وّوبناءً على الص

 وحتقيقاً للمصلحة العامة،

 :قانون اآلتيالأصدرنا القرار ب

 )١(مادة 

 .رامي وليد كامل حمد الله وأعضاء حكومته/  منح الثقة لرئيس الوزراء السيد

 )٢(مادة 

 .يُعرض هذا القرار بقانون على ا�لس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره

 )٣(مـادة 
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عمل به ت ا�تصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويُعلى اجلها

 .نشر يف اجلريدة الرسميةمن تاريخ صدوره، ويُ 

 م٢٠١٤/  ٠٦/  ٢: صدر يف مدينة رام الله بتاريخ

 

 حممود عباس

 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


