
 
 

  
  االتحاد األوروبي

  
  

  2015 أيلول 10بروكسيل                                                                        
  

 مليون يورو لصالح التنمية 88دعم جديد من االتحاد األوروبي بقيمة 
   االقتصادية وبناء المؤسسات في فلسطين-االجتماعية

  
 لدعم فلسطين في  مليون يورو88 تبنى االتحاد األوروبي رزمة من اإلجراءات بقيمة إجمالية تصل إلى

  .ع غزة والقدس الشرقية، باإلضافة إلى دعم مباشر إلى السلطة الفلسطينيةبعض القضايا الملحة في قطا
  

، وبما يتماشى مع تعهدات االتحاد األوروبي التي أعلن عنها في 2014بعيد نزاع غزة في صيف عام 
 40 عبر أربعة برامج تنمية بقيمة 2015مؤتمر القاهرة، يواصل االتحاد األوروبي مساهماته في العام 

  :ورومليون ي
   

الهدف من هذا الدعم : ) ماليين يورو10(دعم إلى الحكم على المستوى المحلي والوطني ال توفير* 
 ومن اجل انجاز ذلك، سيركز .هو بناء دولة فلسطين على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

 الوحدة إعادة ودعم عملية  انتشار السلطة الفلسطينية في غزةإعادةالدعم على اإلجراءات التي تساعد في 
  . بين قطاع غزة والضفة الغربية والمؤسساتي اإلداريللجانبين 

  
دف اإلجمالي من هذا الدعم هو اله: ) ماليين يورو10(دعم إلى القطاع الخاص في غزة توفير ال* 

على افتراض فتح تدريجي (ضمان تنمية اقتصادية مستدامة وشمولية بقيادة القطاع الخاص في قطاع غزة 
ويهدف أيضا لتعزيز قدرات اإلدارة لسلطة المناطق الصناعية والمناطق الحرة ). لنقاط معابر غزة

  .منطقة غزة الصناعيةالفلسطينية وتشجيع إعادة نقل المشاريع التجارية في 
   
عبر زيادة التمويل إلى هذا المشروع، : ) ماليين يورو10(توفير الدعم إلى محطة تحلية مياه البحر  *

االجتماعية الصعبة للسكان في -يسعى االتحاد األوروبي لتحسين إضافي للظروف الصحية واالقتصادية
  . محافظتي خان يونس ورفح بسبب نقص مياه الشرب اآلمنة

  



 
 

بناء على التجربة السابقة، يهدف هذا البرنامج : ) ماليين يورو10(توفير الدعم إلى القدس الشرقية * 
. السنوي لتعزيز صمود السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة

اب والنساء، وتشجيع سيتم تحقيق ذلك من خالل تحسين جودة التعليم ودعم المهارات المهنية للشب
في حماية الحقوق االجتماعية والقانونية المشاركة الفعالة للتجمعات السكانية والمجتمع المدني الفلسطيني 

  . واالقتصادية
  

 مليون يورو كدعم مالي 48بقيمة باإلضافة إلى هذه البرامج، يوفر االتحاد األوروبي مبلغ إضافي 
تسيير هذا الدعم عبر آلية بيغاس، وسيفيد بشكل مباشر السكان في سيتم .  إلى السلطة الفلسطينيةمباشر
  . غزة
  

  : لمزيد من المعلومات
  

  : ممثلية االتحاد األوروبي
htm.en_index/westbank/delegations/eu.europa.eeas.www://http   

  
   
  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm
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