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 االوروبي الجوار سياسة تطور  حول  السنوي هتقرير االتحاد األوروبي يصدر
  لفلسطين  2013في عام 

  
 السلطة في الخارجية الشؤون وزيرالى  راتر-غات جون السيد االوروبي االتحاد ممثل اليوم قدم

  . 2013 لعام لفلسطين االوروبي الجوار سياسة عمل سير رتقري المالكي رياض الدكتور الفلسطينية
 في الدول نفذتھا التي االصالح مجال في االنجازات عن السنوية تقاريره في االوروبياالتحاد  تحدثيو

 االوروبية المفوضية .الجھود من مزيد الى تحتاج التي المجاالت حدديو االوروبي الجوار سياسة اطار
 "الجوار رزمة" مرة الول انشر االمنية والسياسة الخارجية للشؤون االوروبي تحادلال األعلى والممثل
 لالتحاد األقرب المجاورة الدول في التقدم تقارير تتضمن حيث 2014 آذار شھر في السنوية
  .االوروبي

 
 ينيةالفلسط السلطة اتفق االتحاد األوروبي و 2013 في" : جون جات راتر االوروبي االتحاد ممثل وقال

ھذه االجندة . خمس سنواتل تمتد على أجندة مشتركة لإلصالح  على تعميق العالقات المشتركة بناء
ان تقرير التقدم لعام . تضع أولويات االصالح في كافة المجاالت ضمن التعاون األوروبي الفلسطيني

ان .  المتفق عليھاصالحيةھو أول تقييم سنوي للخطوات التي اتخذت لتطبيق ھذه االجراءات اال  2013
 المحادثات الفلسطينية االسرائيلية المباشرة مما استئناف  ھي2013لتطورات التي حدثت في عام أھم ا

  العالقاتيقمبتحقيق حل سلمي ومتفق عليه للصراع، كما تخلق ھذه فرص جديدة لتعيجدد االمل 
ألوروبي في كانون أول الماضي، خالل اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد ا.  في االتجاھيناالوروبية

،حال الوصول الى اتفاقية نھائية ، لتطبيق شراكة ذات امتيازات  عبر االتحاد االوروبي عن استعداده
  ."  للجانبينھذه الشراكة ستأتي بمنافع حقيقية في المجاالت االقتصادية والتجارية. خاصة مع الجانبين

 
يشير التقرير الى ان االحتالل االسرائيلي والقيود التي يضعھا تحبط التنمية االقتصادية الفلسطينية وتشكل 

ھذا اضافة الى غياب المصالحة . العقبة األكبر اما االصالح خاصة االستدامة المالية للسلطة الفلسطينية
 التي يمكن للسلطة الفلسطينية تسريع بالرغم من ذلك يشير التقرير الى المجاالت. الداخلية الفلسطينية

كالقطاع العام وموظفي الخدمة المدنية والعدالة وأوضاع االصالحات فيھا ضمن نطاق صالحياتھا 
كما ويؤكد التقرير على ضرورة ايجاد بيئة عمل مالئمة للصحفيين وكذلك ضرورة . السجون الفلسطينية

  .معالجة العنف ضد النساء
  

ضع حرية التعبير في التدھور اضافة الى القيود التي فرضتھا سلطات األمر في قطاع غزة، استمر و
  .على مؤسسات المجتمع المدني



 كان اتمام استراتيجية التصدير الوطنية والتي اسست لشراكة 2013ضمن اإلنجازات الھامة في عام 
ذه االستراتيجية وضعت ھ. حقيقية بين القطاع العام والخاص عبر مشروع ممول من االتحاد األوروبي

كما وقد استمرت . اجراءات متكاملة لتطوير التصدير وتنافسية المنتجات الفلسطينية في قطاعات مختلفة
  .ھيئة مكافحة الفساد بعملھا الفاعل عبر التحقيق في عدد متزايد من القضايا وتحويلھا الى القضاء
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