
                      
 

   بيان صحفي –االتحاد األوروبي 
  القدس

  2016 نيسان 15
  

 مليون يورو لدعم 12االتحاد األوروبي والنمسا وايرلندا والبرتغال توفر ما يزيد عن 
  العائالت التي تعيش في فقر في الضفة الغربية وغزة

  
 االجتماعية  إلى الدفعات الفصلية لصالح المخصصات2016يقدم االتحاد األوروبي مساهماته للعام 

 عائلة فلسطينية فقيرة في الضفة الغربية وغزة سوف 119,000ما يقرب من . الخاصة بالسلطة الفلسطينية
المساهمة الحالية والتي . تتسلم دفعات مالية عبر برنامج التحويالت النقدية الخاص بالسلطة الفلسطينية

وحكومات )  ماليين يورو10( األوروبي  مليون يورو ممولة من قبل االتحاد12,2تصل إلى ما يقرب من 
  ).  مليون يورو0,025(، والبرتغال ) مليون يورو0,7(وايرلندا )  مليون يورو1,5(النمسا 

  
المستفيدون المؤهلون لتسلم هذه المخصصات هم عائالت فقيرة مسجلة في برنامج التحويالت النقدية التابع 

 البرنامج لتوفير شبكة أمان أساسية إلى الفلسطينيين األكثر فقرا  وقد تم تصميم هذا.لوزارة الشؤون االجتماعية
 عائلة فلسطينية 119,000 يوجد ما يقرب من .وعوزا في الضفة الغربية وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية

 12,2المساهمة الحالية بقيمة . تعيش في غزةما يقرب من ثلثي العائالت المستفيدة . مسجلة حاليا في البرنامج
  . يتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس. هذه الدفعةمن تكلفة % 40مليون يورو تغطي ما يقرب من 

  
لقد اتحدت جهود االتحاد األوروبي والنمسا وايرلندا والبرتغال ": رالف طراف، ممثل االتحاد األوروبيوقال السيد 

 عائلة مسجلة في 119,000ا يقرب من لدعم الدفعة األولى لهذا العام من المخصصات االجتماعية إلى م
وتظهر هذه المساهمة مرة أخرى التزامنا التاريخي والقوي لتوفير دعم . برنامج التحويالت النقدية الفلسطيني

     ." عملي إلى الفلسطينيين األكثر عوزا بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية
  

تمثل هذه المساهمة الدفعة األولى من الدعم المقدم من االتحاد األوروبي لصالح برنامج التحويالت النقدية للعام 
 مليون يورو لدعم موازنة برنامج التحويالت النقدية هذا العام، بما يتضمن 42,2تم توفير ما يزيد عن . 2016

  . ن حكومات النمسا وايرلندا والبرتغال مليون يورو من موازنة االتحاد األوروبي ومساهمات م40
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  خلفية 
 أطلقت السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وهي اآللية المالية التي إلىيتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي 

التنمية الوطنية الفلسطينية  طوخط) 2010-2008(سطينية للفترة  لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفل2008في عام 
باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء هام من المصاريف الجارية، تدعم األموال األوروبية . الالحقة

منذ شهر . برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة
 ذلك، إلى باإلضافة. لية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر مليار يورو عبر آ2، قدم ما مقداره 2008شباط 

  .  وفر االتحاد األوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون
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