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االتحاد األوروبي والسويد يساھمان بمبلغ  24,7مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية
لدفع رواتب ومخصصات تقاعد كانون الثاني
يقدم االتحاد األوروبي اليوم مساھمة بقيمة تقارب  24,7مليون يورو لصالح دفع رواتب ومخصصات التقاعد
إلى ما يقرب من  84,300موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .ھذه المساھمة
التي تسير عبر آلية بيغاس األوروبية ممولة من قبل المفوضية االوروبية ) 22,5مليون يورو( وحكومة
السويد  20مليون كرونر سويدي أو)  2,2مليون يورو(.
المساھمة بقيمة  22,5مليون يورو المقدمة من قبل المفوضية االوروبية تأتي من رزمة بقيمة  155مليون يورو
من المساعدات المالية لصالح النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية ضمن ما تم االلتزام به لعام  .2012وبناء
على طلب من رئيس الوزراء فياض ،واقفت المفوضية االوروبية أن تدفع مبكرا مبلغ  116,2مليون يورو من
الرزمة خالل االشھر الخمسة االولى من عام  2012من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية احتياجاتھا
المالية الملحة وفي سبيل اظھار احترام االتحاد االوروبي اللتزاماته كجھة مانحة تقدم المساعدات بانتظام وبشكل
يمكن االعتماد عليه .المساھمة بقيمة  2,2مليون يورو من قبل الحكومة السويدية ھي جزء من دعمھا المتواصل
الى السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
خلفية
يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي الى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس ،وھي اآللية المالية التي
اطلقت في عام  2008لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة ) (2010-2008والخطة الالحقة "الخطة
الوطنية الفلسطينية" للفترة  .2013-2011باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء ھام من
المصاريف الجارية ،تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية ھامة في وزارات رئيسية ومساعدة
السلطة الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شھر آب  2009من قبل مجلس
الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض .منذ شھر شباط  ،2008قدم ما مقداره  1,23مليار
يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر .باالضافة الى ذلك ،وفر االتحاد األوروبي مساعدات
إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون.
لمزيد من المعلومات باللغتين العربية واالنكليزية حول مساعدات االتحاد األوروبي إلى األراضي الفلسطينية
المحتلة وآلية بيغاس ،الرجاء زيارة الموقع التاليhttp://eeas.europa.eu/delegations/westbank/ :
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