
                                                                                               

 
 

  صحفي بيان 
  القدس 

  
   2012 الثانيكانون 

  
  

اعادة بناء القطاع " في اطار برنامج ثامنةدعم الدفعة الاالتحاد األوروبي ي
  التابع للسلطة الفلسطينية" الخاص في غزة

  
)  مليون دوالر أمريكي1,4ما يقارب من  (يورويون  مل1,1 بقيمةوروبي اليوم مساھمة قدم االتحاد األ

اعادة بناء " في اطار برنامج ثامنة مليون يورو لصالح الدفعة ال22 بقيمة من مجموع رزمة كلية
ويعتبر ھذا البرنامج المبادرة االولى من نوعھا . التابع للسلطة الفلسطينية" القطاع الخاص في غزة

عبر آلية بيغاس يتم تسيير ھذه المساھمة . على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة
   . يصال الدعم إلى الفلسطينييناألوروبية إل

  
فقد اقامت السلطة الفلسطينية برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة من اجل توفير الدعم المالي الى 

الرصاص "االعمال التجارية التابعة للقطاع الخاص التي اما دمرت او تضررت بسبب عملية اسرائيل 
تجارية التي تحتاج الى استعادة االصول المدمرة والتي يستھدف ھذا البرنامج المشاريع ال". المسكوب

ئي للبرنامج يكمن في اعادة احياء وتنشيط النشاطات االقتصادية الھدف النھا. تعتبر ضرورية لنشاطاتھا
  . في غزة وتوفير سبل المعيشة المستدامة لسكان القطاع

  
في . 2009ا البرنامج في نھاية عام  مليون يورو لصالح ھذ22وكان االتحاد االوروبي قد التزم بمبلغ 

لصالح  مليون دوالر امريكي 6,58، التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ اضافي بقيمة 2011شھر آذار 
يتم تسيير المساھمتين عبر آلية بيغاس التابعة لالتحاد االوروبي، وھي متاحة لكافة الجھات . البرنامج

المساھمة من اليابان، . لدول االعضاء في االتحاد االوروبيالمانحة وقد تم استخدامھا من قبل عدد من ا
والتي تعتبر جھة مانحة خارج اطار االتحاد االوروبي تقوم بتسيير مساھماتھا الى برنامج تابع للسلطة 

  . الفلسطينية عبر آلية بيغاس، تم صرفھا بالكامل الى المستفيدين من البرنامج في اطار دفعات سابقة
    

 مليون 1,4( مليون يورو 1,1صل الى  من برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة تثامنةالدفعة ال
من قبل مشاريع تجارية في غزة حيث ستتسلم ھذه المشاريع اما ة  مطالب18وستفيد ) دوالر امريكي

 في  دفعات مسبقة حدثتبعةوتأتي ھذه الدفعة بعد س.  من مجموع مخصصاتھملثة، او الثاالثانيةالدفعة 
، 2011 ايلول ،2011، آب 2011، حزيران 2011كانون الثاني ، 2010، ايلول 2010تموز 

 مليون 18,5 مطالبة مستوفية الشروط لتصل الى قيمة 915والتي وزعت على ) 2011وكانون االول 
ويتوقع ان يتم صرف دفعات اضافية في اطار برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة في . يورو
  . قبل القريبالمست

  



   
  : خلفية

يتم تسيير معظم المساعدات من االتحاد االوروبي الى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية 
ومن ثم ) 2010- 2008( لدعم خطة االصالح والتنمية الفلسطينية 2008التمويلية التي اطلقت في عام 

ى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء باإلضافة إل). 2013-2011(الخطة الوطنية الفلسطينية 
ھام من المصاريف الجارية، تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات 
رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شھر 

 مليار يورو 1,2، تم صرف مبلغ 2008شباط منذ  .ض من قبل رئيس الوزراء سالم فيا2009آب 
االتحاد األوروبي مساعدات إلى اضافة الى ذلك، وفر . عبر آلية بيغاس ضمن برامج دعم مالي مباشر

  .  عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاونالشعب الفلسطيني
   

االتحاد األوروبي إلى األراضي لمزيد من المعلومات باللغتين العربية واالنكليزية حول مساعدات 
  eu.europa.ec.delwbg.www: الفلسطينية المحتلة وآلية بيغاس، الرجاء زيارة الموقع التالي

    
  : لالتصال

  مكتب ممثلية االتحاد األوروبي
  الضفة الغربية وقطاع غزة واالونروا
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