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مليون كرونا سويدي لصالح رواتب ومخصصات  40السويد تعلن عن مساهمة بقيمة 

  التقاعد للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس

  
، التي تزور فلسطين حاليا اولريكا موديير، وزيرة الدولة السويدية لشؤون التنمية والتعاون الدولياليوم أعلنت 

موظف عام  68,500رواتب ومخصصات التقاعد إلى دفع ومة السويدية ستقدم مساهمة مالية لصالح الحك أن

 40. المساهمة السويدية تصل إلى المقبل شهر حزيرانفي بداية  ومتقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة

بعة لالتحاد عبر آلية بيغاس التا إيصالهامليون يورو) وسيتم  4,3مليون كرونا سويدي (أي ما يعادل 

  األوروبي.

  

ان هدف المساهمة السويدية " اولريكا موديير، وزيرة الدولة السويدية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السيدة وقالت

توفير الخدمات األساسية إلى الشعب الفلسطيني خالل  فيمساعدة السلطة الفلسطينية التي اعلنا عنها اليوم هو 

  لفلسطينية العديد من التحديات، خاصة في قطاع غزة." فترة تواجه فيها السلطة ا

   

االتحاد األوروبي الجهة المانحة األهم  يبقى" راتر، ممثل االتحاد األوروبي:- غاتقال السيد جون من جهته 

إن الدعم المالي من االتحاد األوروبي موجود في كافة مجاالت  صداقية بالنسبة للشعب الفلسطيني.واألكثر م

قامة الدولة الفلسطينية يهدف إلالدعم ان هذا  ة بضمنها القدس الشرقية، وأيضا في غزة.ي الضفة الغربيالحياة ف

مجتمع المدني الفلسطيني. واألهم من كل ذلك هو المستقبلية وبناء بنى تحتية في كافة أنحاء فلسطين ودعم ال

التعاون بين االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية بهدف تحسين حياة الفلسطينيين ومساعدتهم للسير قدما نحو 

ذلك مرة أخرى  يجسددولة قابلة للحياة. أريد أن اشكر السويد على مساهمتها الكريمة عبر آلية بيغاس، حيث 

  ر بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء في االتحاد األوروبي."   التعاون المثم

  



  

  

  خلفية: 

السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وهي اآللية المالية التي  إلىيتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي 

 الوطنية ط) والخط2010-2008سطينية للفترة (لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفل 2008في عام  أطلقت

الالحقة. باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء هام من المصاريف الجارية، تدعم الفلسطينية 

األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في اإلعداد 

مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي  1,8ه ، قدم ما مقدار 2008إلقامة الدولة. منذ شهر شباط 

ذلك، وفر االتحاد األوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع  إلى باإلضافةالمباشر. 

  من مشاريع التعاون.  

   

  لالتصال: 

  مكتب ممثل االتحاد األوروبي
 (958 673 0599 ,867 5415 02 ؛ هاتف:شادي عثمان

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


