
                                                                                              

 
  

 
 بيان صحفي صادر عن االتحاد األوروبي

 القدس
 

 للنشر الفوري
  2011 أيلول، 14

 

 والسويد يساهمون لصالح السلطة الفلسطينية ااالتحاد األوروبي وفنلند
 في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد لشهر آب

 
صرف رواتب صالح  مليون يورو ل16,3ما يقرب من يقدم االتحاد األوروبي اليوم مساهمة ب

 في الضفة الغربية آبومتقاعد لشهر موظف حكومي  83,000ومخصصات التقاعد لما يقرب من 
 11(ممولة من قبل المفوضية األوروبية آلية بيغاس التي يتم تسييرها عبر المساهمة . وقطاع غزة
 سويدي أو ما يقرب ة مليون آرون40(وحكومة السويد )  مليون يورو1(وحكومة فنلندا ) مليون يورو

  ).  مليون يورو4,3ن م
 

من خالل هذه المساهمة : "، بقولهراتر، القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي-السيد جون غاتوعلق 
الشهرية الجديدة لصالح رواتب ومخصصات التقاعد للموظفين الحكوميين في السلطة الفلسطينية، يظهر 

مر إلى القطاع العام الفلسطيني في توفير االتحاد األوروبي وفنلندا والسويد مرة أخرى دعمهم المست
ويؤمن االتحاد األوروبي أن آافة الجهات المانحة ستلتزم بتعهداتها . الخدمات إلى السكان الفلسطينيين

لضمان عدم تعطيل هذه الخدمات خالل هذه المرحلة الحساسة؛ إن المساهمة السخية من حكومتي فنلندا 
 الدولتين في آلية بيغاس التابعة لالتحاد األوروبي آأسلوب فعال والسويد تظهر أيضا الثقة في هاتين

 ."    ومجدي لدعم السلطة الفلسطينية في جهودها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية
 
 

 خلفية 
يتم تسيير معظم المساعدات من االتحاد األوروبي عبر آلية بيغاس، وهي آلية التمويل التي أطلقت في العام 

والخطة التي تلتها أال وهي الخطة ) 2010-2008(الفلسطينية  لدعم خطة اإلصالح والتنمية 2008
من التكاليف الجارية، باإلضافة إلى المساعدة في تغطية جزء آبير ). 2013-2011(الوطنية الفلسطينية 

تدعم األموال األوروبية برامج إصالح وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية من اجل المساعدة في إعداد 
السلطة الفلسطينية لبناء الدولة بما يتماشى مع الخطة التي وضعها رئيس الوزراء سالم فياض في شهر 

ليار يورو عبر بيغاس لدعم برامج  م1,16، تم صرف ما مجموعه 2008ومنذ شهر شباط . 2009آب 
إضافة إلى ذلك، وفر االتحاد األوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا . التمويل المباشر

 . ومجموعة واسعة من مشاريع التعاون
 

لمزيد من المعلومات باللغتين العربية واالنكليزية حول المساعدات من االتحاد األوروبي إلى األراضي 
: فلسطينية المحتلة وآلية بيغاس، الرجاء زيارة الموقع التاليال
/westbank/delegations/eu.europa.eeas://http   
 

 : لالتصال

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


 مكتب ممثل االتحاد األوروبي 
 915 024 548 (0) 972+:  هاتف محمول859 5415 2 (0) 972+انتونيا زافيري، هاتف 
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