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 11االتحاد االوروبي يستمر بدعمه الى السلطة الفلسطينية بمبلغ 
مليون يورو ومساھمة ھولندية لصالح دفع رواتب ومخصصات 

 التقاعد لشھر تشرين الثاني 
 

 التقاعد  مليون يورو لصالح دفع رواتب ومخصصات11ساھم االتحاد االوروربي اليوم بما يقرب من 
 موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية 71,000لشھر تشرين الثاني لما يقرب من 

 من قبل االتحاد ھذه المساھمة تسير عبر آلية بيغاس التابعة للمفوضية األوروبية. وقطاع غزة
عدل في  مليون يورو مخصصة تحديدا لرواتب قطاع ال1(وحكومة ھولندا )  مليون يورو10(االوروبي 

  .  )السلطة الفلسطينية
  

االتحاد االوروبي كان وما زال يعتبر الجھة : "راتر- وقال ممثل االتحاد االوروبي السيد جون غات
مساھمة اليوم لصالح الرواتب . المانحة األكبر والشريك األكثر ثقة لسنوات طويلة مع السلطة الفلسطينية

لمتواصل الى الشعب الفلسطيني وسيستمر ھذا الدعم ومخصصات التقاعد ھي دليل اضافي على دعمنا ا
يعتبر أمر ضروري وحيوي للوصول الى حل عملي ودائم اقامة الدولة الفلسطينية . 2014في العام 

ثمار االتحاد االوروبي في بناء المؤسسات في السلطة ان است. لعملية السالم في الشرق األوسط
االتحاد االوروبي ملتزم بموقفه نحو دعم حل تفاوضي . الفلسطينية يساھم الى حد كبير تجاه ھذا الھدف

  ."   للنزاع وسيبذل كل الجھود لضمان نجاح المفاوضات الحالية
  

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

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

لجارية، تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في ا
 مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم 1.57، قدم ما مقداره 2008منذ شھر شباط . اإلعداد إلقامة الدولة

األوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع باالضافة الى ذلك، وفر االتحاد . المالي المباشر
  .  من مشاريع التعاون
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