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وتطرق السيد الرئيس إىل قضية املصالحة الوطنية قائاًل، إن املصالحة الوطنية لها األولوية ألن أي 
حل سيايس بدون وحدة وطنية لن يجسد عىل األرض، داعياً حركة حامس إىل التوقيع عىل الوثيقة 

املرصية والذهاب إىل انتخابات يكون فيها الشعب الفلسطيني هو الحكم.

وشدد السيد الرئيس عىل أن كرامة املواطن الفلسطيني مصانة مبوجب القانون، “ونرفض أن تهان 
كرامة املواطن مهام كانت جريته وسيعاقب من يهني هذه الكرامة”.

وقال سيادته، إن برنامجنا االنتخايب كان يركز عىل موضوع توفري األمن واألمان وهذا تم بحمد 
الله وأيضاً كان يركز عىل موضوع بناء املؤسسات وهو يف طور البناء.

وأضاف، هناك أمرين ليس مسموح بهام يف الضفة الغربية، وهام السالح وتبييض األموال وما عدا 
ذلك لكل إنسان الحرية الكاملة يف فعل ما يريد.

أي يشء  يصل  ومل  يفعل  مل  القدس  صمود  لدعم  العريب  الدعم  أن  عىل  التأكيد  سيادته  وجدد 
للجامعة العربية من األموال التي أقرت يف قمة رست والتي تقدر بحوايل 500 مليون دوالر.

وثيقة رقم 179:

التقرير السنوي للحكومة الفلسطينية يف رام الله179

9 آب/ أغسطس 2010

أصدرت الحكومة، اليوم، تقريراً سنوياً يوضح أبرز انجازاتها منذ شهر أيار 2009 وحتى أيار 2010 
يف قطاعات الحكم، والتنمية االجتامعية، والتنمية االقتصادية، والبنية التحتية.

التقرير يظهر مدى جدية السلطة الوطنية يف بناء  وقال رئيس الوزراء د. سالم فياض “إن هذا 
الدولة املستقلة عىل حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية، ونحن مرصون 
الصعوبات  الدولة وإنهاء االحتالل، مهام كانت  لبناء مؤسسات  الحكومة  عىل امليض يف تنفيذ خطة 

والعراقيل التي يضعها االحتالل”. 

الدولة ومن ذلك رصف  بناء مؤسسات  يف  ملموساً  تقدماً  الحكومة حققت  أن  التقرير  ويوضح 
 23 وتطوير  وتوسيع  مدرسة جديدة   34 بناء  ليشمل  التعليم  قطاع  لتطوير  دوالر  مليون   31 قرابة 
أخرى يضاف إليها بناء 3 مدارس جديدة وإعادة تأهيل 12 قامئة يف القدس الرشقية، إىل جانب تقديم 
الوطن، وتقديم 2 مليون دوالر لدعم  للتعلم داخل وخارج  2100 منحة دراسية لطلبة فلسطينيني 

مدارس القدس وتغطية العديد من مستلزماتها رغم الصعوبات التي فرضها االحتالل.

ويف مجال الصحة، قامت الحكومة ببناء 11 عيادة جديدة، وتوسيع وتطوير 30 عيادة قامئة، كام 
افتتحت مجمع فلسطني الطبي يف مدينة رام الله وشغلت قسم الطوارئ فيه، واستحدثت أول بنك 
وطني للدم يف فلسطني، وكذلك أول مركز وطني لعالج مدمني املخدرات، وبنت 4 طوابق إضافية 
يف مستشفى رفيديا بنابلس، باإلضافة إىل استكامل برنامج خدمات الرعاية الصحية األولية يف كافة 
املحافظات والذي متكن من تغطية 95% من التطعيم املوحد لألطفال، كام متكنت من تقليل العبء 

املادي لفاتورة العالج الشهرية عب تطوير الخدمات املقدمة للمواطنني يف مشايف الوطن. 
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وإعادة  لفتح شوارع جديدة  دوالر  مليون   58 نحو  الحكومة  التحتية، رصفت  البنية  مجال  ويف 
تأهيل أو صيانة أخرى قامئة بطول إجاميل بلغ مجموعه نحو 157 كيلومرت يف كافة محافظات الوطن 
بطول  40 طريقاً  لتأهيل  مليون  كلم، و16   87 بطول  16 طريقاً جديداً  مليون إلقامة   45 )منها 
كيلومرت( يضاف إىل ذلك شق الطرق الزراعية التي تزامن إنشاؤها مع حملة لزراعة 370 ألف   70
شجرة ضمن برنامج “فلسطني الخرضاء” وكذلك بناء 44 مرشوعاً سكنياً وتوفري كل ما يلزمها من بنية 
تحتية وخدمات، باإلضافة إىل رصف 60 مليون دوالر لتطوير قطاع الطاقة ليكون قادراً عىل التعامل 

مع التطورات الجديدة يف الضفة وغزة.

ويف قطاع تعزيز السلطة القضائية وتطبيق القانون، متكنت الحكومة من بناء قرص العدل يف رام الله 
بالتنسيق  املختلفة  القضايا  متابعة  عملية  لتسهيل  والخليل  وجنني  طولكرم  يف  املحاكم  ومجمعات 
العامة  النيابة  التنفيذية حيث متكن جهاز الرشطة من تنفيذ 88 ألف أمر صادر عن  مع السلطات 

واملحاكم.

انفالت  مظاهر  أية  ووقف  القانون،  سيادة  فرض  عىل  األمنية  األجهزة  عملت  ذاته  اإلطار  ويف 
من خالل زيادة إعداد أفراد الرشطة عىل الطرقات لتأمني السالمة املرورية ومصادرة السيارات غري 
القانونية، ووضع قوانني لتأمني السالمة العامة للمركبات واملواطنني، وكذلك خفض معدالت الجرية 

وإنهاء الظواهر املسلحة بالكامل. 

ذلك  أسباب  ومن   %18 بنسبة  العامة  اإليرادات  زيادة  من  الحكومة متكنت  أن  التقرير  وأشار 
1250 مرشوعاً  من  أكرث  تنفيذ  تم  ذاته  الوقت  ويف   ،%20 بنسبة  املحلية  الرضائب  جباية  زيادة يف 
بالرشاكة مع العديد من املؤسسات الفلسطينية األهلية وغري الحكومية، وذلك يف سبيل تنفيذ خطة 

بناء الدولة وإنهاء االحتالل وتعزيز الرشاكة املجتمعية.

التي  النقدية  التقرير أن أكرث من 50 ألف أرسة فلسطينية استفادت من املساعدات  كام يظهر 
قدمتها الحكومة ضمن برامج خاصة لدعم وحامية الفقراء والعائالت الفلسطينية التي تواجه ظروفاً 
الغربية  الضفة  يف  املذكورة  العائالت  عىل  شيقل  مليون   200 قرابة  توزيع  تم  حياتية صعبة، حيث 
وقطاع غزة بواقع 4000 شيقل لألرسة سنوياً. هذا ويظهر التقرير أن خطة الحكومة لدعم وحامية 
فلسطينية يف  ألف أرسة   65 الشامل ألكرث من  الصحي  التأمني  تقديم خدمات  أيضاً  الفقراء شملت 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد التقرير عىل أن الحكومة مرصة عىل العمل املكثف يف القدس الرشقية وقطاع غزة والضفة 
الغربية مبا فيها املناطق املصنفة c ]ج[ عىل اعتبارها أراض فلسطينية خالصة داعياً املجتمع الدويل 
إىل الضغط عىل إرسائيل إلجبارها عىل وقف إجراءاتها التعسفية يف هذه املناطق، والسامح للحكومة 
حاجز   500 من  أكرث  إزالة  إىل  دعت  كام  السكنية،  املشاريع  بناء  ذلك  يف  مبا  فيها  املشاريع  بتنفيذ 
الفلسطينيني  املواطنني  عىل  املستوطنني  العتداءات  ووضع حد  الغربية،  الضفة  يف  منترشة  زالت  ما 
c بل يواصل  البناء يف مناطق  وممتلكاتهم بحامية من الجيش الذي يستمر بدوره يف منع عمليات 

هدم منازل املواطنني الفلسطينيني فيها بدعوى عدم الرتخيص.


