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تمران في دعم السلطة الفلسطينية من خالل يسوھولندا  التحاد االوروبيا
يورو لصالح دفعات الرواتب ومخصصات التقاعد  مليون 20,8بلغ بمالمساھمة 

     شباطھر لش
  

 رواتب ومخصصات التقاعد لشھر اتدفعلصالح  مليون يورو 20,8بما يقرب من يقدم االتحاد األوروبي اليوم مساھمة 
ھذه المساھمة التي .  موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة82,000إلى ما يقرب من  شباط

 مليون 0,8(حكومة ھولندا و)  مليون يورو20(االتحاد االوروبي من قبل  يتم تمويلھا تسير عبر آلية بيغاس األوروبية
   ). لرواتب السلطة الفلسطينية في قطاع العدالةتحديدا يورو مخصصة 

  
 لصالح 2013الثالثة عبر آلية بيغاس في العام المساھمة ھي ھذه ": راتر-قال ممثل االتحاد االوروبي السيد جون غات

 التقاعد للسلطة الفلسطينية من اجل المساعدة في توفير الخدمات العامة الى الشعب دفعات الرواتب ومخصصات
وسيركز اجتماع لجنة المساعدات الى الشعب الفلسطيني .  سخيةمرة أخرى قامت الحكومة الھولندية بمساھمة. الفلسطيني

مية قصوى لكي نحافظ على انجازات ھناك أھ. غدا في بروكسل على الوضع المالي المتدھور والحاد للسلطة الفلسطينية
ويجب ضمان التحويل المنتظم لعائدات الجمارك والضرائب . امةالسلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات فلسطينية مستد

االتحاد االوروبي يدعو مرة أخرى كافة الجھات المانحة أن توفر دعمھا المالي الى السلطة الفلسطينية في . الفلسطينية
   " .الوقت المناسب وباسلوب موثوق

  
  

  خلفية 
 الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية المالية التي اطلقت في يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي الى السلطة

" الخطة الوطنية الفلسطينية"والخطة الالحقة ) 2010- 2008( لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008عام 
ارية، تدعم باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء ھام من المصاريف الج. 2013-2011للفترة 

األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في اإلعداد إلقامة 
، 2008منذ شھر شباط .  من قبل رئيس الوزراء سالم فياض2009الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شھر آب 

باالضافة الى ذلك، وفر االتحاد .  بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر مليار يورو عبر آلية1,4قدم ما مقداره 
  .  األوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون
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  مكتب ممثلية االتحاد األوروبي
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