
القدس
15:21 - 15/07/2019

Press releases

نعمل سويا: الفلسطينيون واألوروبيون يعقدون إجتماعاً مشتركاً
لتعزيز التعاون

إجتمعت الوزارات التنفيذية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مع شركاء التنمية األوربيين، ف يوم الخميس،
الموافق 11 تموز 2019 من أجل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف بناء

الدولة.

وتول تنسيق االجتماع السيد أمجد غانم، األمين العام لمجلس الوزراء، والسيدة أليساندرا فييزر، رئيس
االتحاد األوروب للتعاون. كما قام مسؤولون من سبعة عشر وزارة ومؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية،

بمن فيهم متب رئيس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، إل جانب شركاء التنمية األوروبيين الذين
يمثلهم عشرة بلدان أوروبية ومتب ممثل االتحاد األوروب، بمناقشة اإلنجازات والتحديات المتعلقة

بالبرامج المشتركة الت يتم تنفيذها ف فلسطين بغرض تحسين األحوال المعيشية للفلسطينيين.



وخالل االجتماع، وصفت وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية النتائج الت تم إحرازها ف العام
الماض، وقامت أيضا بتسليط الضوء عل أولوياتها من أجل الحصول عل المزيد من الدعم من
شركاء التنمية األوروبيين. ومن جهتهم، اقترح الشركاء األوروبيون عل السلطة الفلسطينية إيالء المزيد

من االهتمام فيما يخص بعض المجاالت بغية تقديم دعم أفضل للجهود المبذولة ف بناء الدولة.

 

ح السيد أمجد غانم، األمين العام لمجلس الوزراء بأن "هذا االجتماع يمثل خطوة عظيمة إلصر
األمام ف الشراكة الفلسطينية‐األوروبية، والت نأمل بأن تقود السلطة الفلسطينية إل تحقيق نتائج
أفضل للشعب الفلسطين. وستمننا الجهود الموحدة المبذولة من قبل شركاؤنا األوروبيين من خدمة

المواطنين بشل أفضل ف جميع أنحاء فلسطين."

 

وبدورها، صرحت السيدة أليساندرا فييزر، رئيس االتحاد األوروب للتعاون بأن "األوروبيون قد عملوا
بال كلل خالل السنوات القليلة الماضية من أجل تقديم دعم أفضل للفلسطينيين وسعيهم إلقامة الدولة
الفلسطينية. دعم الفلسطينيين لتحقيق آمالهم ف بناء دولة مستقبلية هو سبب وجود شركاء التنمية
األوروبيين هنا ف فلسطين. ونؤمن أنه من خالل العمل سويا، بجانب بعضنا البعض، نون ف وضع

أقوى لمساعدة شركاؤنا الفلسطينيين ف ظل تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية."



يعد هذا االجتماع جزءا من النهج األوسع نطاقا الذي يتبعه األوروبيون للعمل سويا بصورة أوثق، حيث
سيؤدي ذلك إل زيادة المساءلة المتبادلة لمشاريع وبرامج السلطة الفلسطينية والشركاء األوروبيون.
وستتم مناقشة القضايا المرتبطة بقطاعات متعدة وذات الصلة بالنطاق الفلسطين مع متب رئيس

الوزراء خالل اجتماع مهم يتوقع أن يعقد ف آب 2019.



معلومات مرجعية:

يعمل شركاء التنمية األوروبيون ف فلسطين تحت مظلة االستراتيجية األوروبية المشتركة لدعم دولة
فلسطين 2017-2020 – من أجل دولة فلسطينية ديمقراطية خاضعة للمساءلة. وضمن إطار العمل
االستراتيج هذا، يتفق الشركاء األوروبيون عل أن دعمهم يجب أن يوجه نحو بناء الدولة وحماية
فرصة تحقيق حل الدولتين. وتتوافق االستراتيجية األوروبية المشتركة مع أجندة السياسة الوطنية

ومختلف االستراتيجيات والسياسات القطاعية.
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