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السلطة الفلسطينية  مليون يورو لصالح دفع 20االتحاد األوروبي يساهم بمبلغ 

 رواتب ومخصصات تقاعد شهر آذارل

 
 مليون شيكل 100يقارب ما ( مليون يورو 20يقوم االتحاد األوروبي اليوم بتوفير مساهمة بقيمة 

دفع رواتب ومخصصات التقاعد لما يقرب من ساعدة السلطة الفلسطينية في لم) إسرائيلي جديد

. الضفة الغربية وقطاع غزةآل من  موظف عامل في الخدمة العامة الفلسطينية ومتقاعد، في 85,000

 . "بيغاس"األوروبية لدعم الفلسطينيين لية اآليتم تسيير هذه المساهمة عبر 

 

 100خصصات التقاعد لشهر آذار من الرزمة المالية المبدئية بقيمة تأتي هذه المساهمة لدفع رواتب وم

 تقديم وافق االتحاد األوروبي على، حيث 2011مليون يورو لصالح األراضي الفلسطينية المحتلة للعام 

هذه الدفعة في وقت مبكر من اجل مساعدة السلطة الفلسطينية في االستمرار في توفير الخدمات العامة 

 . ى الشعب الفلسطينياألساسية إل

 

 خلفية

 

 عبر آلية التمويل بيغاس التي  للسلطة الفلسطينيةاألوروبيمن االتحاد المقدمة يتم تسيير معظم المساعدات 

 والتنمية الفلسطينية التي قدمت في عام لإلصالح من اجل دعم الخطة الثالثية 2008أطلقت في عام 

 برامج األوروبيةالجارية، تدعم األموال النفقات  المساعدة في تغطية جزء آبير من إلى باإلضافة. 2007

 وتنمية رئيسية في الوزارات الهامة من اجل إعداد السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة بما يتماشى مع إصالح

 ، تم صرف2008منذ شهر شباط . 2009الخطة التي وضعها رئيس الوزراء سالم فياض في شهر آب 

 ذلك، وفر إلى إضافة.  مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر1,06ما قيمته 

 . مشاريع التعاونو عدد آبير من  الشعب الفلسطيني عبر األونروا إلى مساعدات األوروبياالتحاد 



 

روبي إلى األراضي لمزيد من المعلومات باللغتين العربية واالنكليزية حول مساعدات االتحاد األو

 : الفلسطينية المحتلة وآلية بيغاس، الرجاء زيارة الموقع التالي

/westbank/delegations/eu.europa.eeas://http 

 
 : لالتصال

 ، الضفة الغربية وقطاع غزة، واالونروااألوروبيمكتب ممثل االتحاد 
  

 915 024 548 (0) 972+:  ؛ هاتف محمول 859 5415 2 (0) 972+انتونيا زافيري، 

 958 673 599 (0) 972+: ؛ هاتف محمول5888 541 2 (0) 972+عثمان، شادي 

 

جاء ، الراألوروبية حذف عنوانك من قائمة التوزيع الخاصة بالبيانات الصحفية الصادرة عن المفوضية أو إضافة يتم أنفي حال رغبت 

  eu.europa.ec@bandak.nadia: إلىالمراسلة الكترونيا 

.  تتسلم البيانات الصحفية باللغة االنكليزية أو العربية أو اللغتين معاأنالرجاء تحديد في حال أردت   

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/
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