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 االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية يفتتحان أول مجموعة من مشاريع
 منطقة جالبنية التحتية االجتماعية في 

 
 الدكتور افتتح اليوم ممثل االتحاد األوروبي رالف طراف ووزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية

منطقة "ج" والممولة من قبل البنية التحتية االجتماعية في  ول مجموعة من مشاريعأحسين األعرج 
عائلة فلسطينية تعيش في ثالثة قرى في  300احتياجات أكثر من  تلبي االتحاد األوروبي. هذه المشاريع

قراض البلديات في إطارشمالي محافظة قلقيلية   الضفة الغربية. وقد نفذ المشاريع صندوق تطوير وا 
 برنامج التنمية لمنطقة "ج" بتمويل من االتحاد األوروبي. 

 
وقد تم افتتاح طريق وقاعة عامة في عزبة الطبيب، حيث يربط الطريق التجمع السكاني المحلي مع القرى 
والبلدات المحيطة، باإلضافة إلى تأثيث القاعة العامة وتزويدها بمعدات الكترونية من أجل خدمة المجتمع 

عادةاصة الشباب. وقد تم توسيع المحلي، خ مياه نظيفة من أجل توفير ضبعة تأهيل شبكة المياه في قرية  وا 
تم بناء روضة أطفال طيرة، لفاقد من المياه. وفي قرية راس للسكان وتعزيز كفاءة النظام عبر تخفيض نسبة ا

 وملعب من اجل خدمة القرية والتجمعات السكانية المحيطة. 
 

حفل  في لقد شاركنا قبل عام واحد"خالل حفل االفتتاح في حبلة:  د األوروبي رالف طرافممثل االتحا وقال
منطقة "ج" وكما ترون نحتفل اليوم بافتتاح المجموعة نفيذ لمشاريع البنية التحتية في اتفاقيات منح التتوقيع 

نيين في الحياة اليومية للفلسطي المشاريع المكتملة، حيث تحدث هذه المشاريع أثرا مباشرا على األولى من
وتعزز حرية وصول السكان إلى حقوق اإلنسان األساسية مثل  تضمن هذه المشاريع منطقة "ج". حيث أن

منطقة "ج" مع توفير الدعم للوجود بي مع السلطة الفلسطينية لتطوير يعمل االتحاد األورو التعليم والمياه. 
تجمعات ي مشاريع تعزز التنمية االقتصادية وتحسن جودة الحياة للالفلسطيني هناك. ويدعم االتحاد األوروب

منطقة "ج" تبقى لقطاع الخاص والبيئة والزراعة. منطقة "ج" في مجاالت تطوير االسكانية الفلسطينية في 
  جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية والقابلة للحياة." هيجزء من األراضي الفلسطينية المحتلة وبذلك 



منطقة "ج" بمبادرة ام القليلة الماضية التخطيط في دعم االتحاد األوروبي والدول األعضاء خالل األعو  وقد
 مليون يورو للبنية التحتية 9,5من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد تم تخصيص ما مجموعه 

قراض البلديات في شهر منطقة "ج". وقد تم توقيع اتفاقية المنحة األولى مع صندوق تاالجتماعية في  طوير وا 
بنية تحتية اجتماعية في  14مليون يورو. االتفاقية تتوقع بناء  2بقيمة وصلت إلى  2014كانون األول 

 . 2016تسعة تجمعات سكانية محلية ليتم االنتهاء منها قبل نهاية عام 
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