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 مليون يورو 17,5ن بما يقرب من و وھولندا يساھم وايرلندااالتحاد األوروبي
   تشرين األول  لشھر إلى السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ومخصصات التقاعد

  
تب ومخصصات دفع رواصالح  مليون يورو ل17,5تقارب االتحاد األوروبي اليوم مساھمة بقيمة قدم ي

 فلسطيني في  ومتقاعدموظف حكومي 69,000  ما يقرب منإلى 2014تشرين األول لشھر التقاعد 
ممولة من قبل االتحاد عبر آلية بيغاس األوروبية التي تسير ھذه المساھمة . الضفة الغربية وقطاع غزة

 مخصصة تحديدا ن يورومليو(وھولندا ) مليون يورو(تي ايرلندا وحكوم)  مليون يورو15,5(األوروبي 
    ). لرواتب السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة

  
مع ھذه المساھمة الشھرية األخيرة لصالح رواتب : "راتر- وقال ممثل االتحاد األوروبي جون غات

وايرلندا االتحاد األوروبي ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية، أظھر 
ار دعمھم إلى السلطة الفلسطينية لتقوم األخيرة في توفير الخدمات إلى الشعب ستمرأخرى اوھولندا مرة 
السلطة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات خاصة مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء حيث . الفلسطيني

 أن اثني على الجھود التي تمت لغاية اآلن من قبل السلطة الفلسطينية أريد. االحتياجات في غزة كبيرة جدا
االتحاد األوروبي سوف . لكي تتحمل مسؤولياتھا في غزة وأحثھا على توسيع ھذه المسؤوليات بشكل أكبر

يستمر في دعم الشعب الفلسطيني بما يتماشى مع االلتزامات والتعھدات التي تمت في مؤتمر القاھرة وفي 
  ". قبل بضعة أسابيعفلسطين  التي قمنا بتوقيعھا مع 2015-2014 الدعم الموحد إطارية اتفاق

  
  خلفية 

يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية المالية 
والخطط ) 2010-2008( لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008التي أطلقت في عام 

باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء ھام من المصاريف . الوطنية الفلسطينية الالحقة
الجارية، تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية من أجل إعداد 

 مليار يورو عبر آلية بيغاس 1,7ا مقداره ، قدم م2008شھر شباط منذ . السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة
باإلضافة إلى ذلك، وفر االتحاد األوروبي مساعدات إلى الشعب . لصالح برامج الدعم المالي المباشر

  .  الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون
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