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 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية 15,5مبلغ االتحاد األوروبي يساھم ب
  تموز قبل عيد الفطر لصالح دفعات الرواتب ومخصصات التقاعد لشھر 

    
واتب ومخصصات الدفع المبكر لر مليون يورو لصالح 15,5قدم االتحاد األوروبي اليوم مساھمة بمبلغ 

 موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية 69,000إلى ما يقرب من تموز اعد لشھر التق
وقد تم صرف ھذه المساھمة مبكرا . يتم تسيير ھذه المساھمة عبر آلية بيغاس األوروبية. وقطاع غزة

رواتبھم من اجل السماح لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين تسلم  بناءا على طلب السلطة الفلسطينية 
  . ومخصصاتھم قبل عيد الفطر

  
تأتي ھذه المساھمة في فترة صعبة جدا بالنظر إلى ": راتر-قال ممثل االتحاد األوروبي السيد جون غات

وأريد أن اغتنم ھذه الفرصة ألعبر عن بالغ حزني . األحداث المؤسفة التي حدثت في األسابيع الماضية
أود أيضا أن اثني على جھود األطباء والممرضين الفلسطينيين . وأسفي على حجم الدمار وموت األبرياء

االتحاد األوروبي سوف يستمر . الذين يبذلون حاليا جھدا خارقا لعالج آالف المصابين والجرحى ھناك
. ينفلسطينياالحتياجات األساسية للسكان الطة الفلسطينية لكي تستمر في جھودھا في توفير في دعم السل

  إحدى الطرق الملموسة التي من خاللھا يمكننا أن نساعد فيو صرف الرواتب ومخصصات التقاعد ھإن
  ".   الضفة الغربية وغزةضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين الفلسطينيين في

  
    

  خلفية
   

لية المالية يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآل
 طوالخط) 2010-2008( لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008التي أطلقت في عام 

باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء ھام من المصاريف . الالحقةالوطنية الفلسطينية 
 وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الجارية، تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في

 1,6 يقرب من، قدم االتحاد األوروبي ما 2008منذ شھر شباط . الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة
باإلضافة إلى ذلك، وفر االتحاد . مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر

  .  ونروا ومجال واسع من مشاريع التعاوناألوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األ
   
  

  : لالتصال
   االتحاد األوروبيمكتب ممثل
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