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ممثل و ،ستسفان سالمة احلكومة الفلتسطسنسة،تستشا   يس  مؤتمر صحايف مشترك مل
يف ختام جولة املشاو ات التسنوية  ،كريتستسان كالج  ،أملانسا لدى فلتسطسن التسفسر

شسران ي بسن احلكومتسن الفلتسطسنسة واألملانسة بشأن املتساعدات األملانسة لفلتسطسن،
 ملسون 55.56 منح احلكومة الفلتسطسنسة مبلغفسه إىل أن احلكومة األملانسة تتعهد ب

 الغربسة والضفة غزة قطاع يف مشا يع لتمويل ،(دوال  ملسون 66.2) يو و

 املقبل العام خالل القدس، فسها بما 
26/11/2020 

 
 

 55.56 السوم اخلمس ، تعهدها منح احلكومة الفلتسطسنسة مبلغ ،أعلنت احلكومة األملانسة
ة الغربسة بما فسها القدس، والضف غزة قطاع يف مشا يع لتمويل ،(دوال  ملسون 66.2) يو و ملسون

 .خالل العام املقبل

وقال متستشا   يس  الوز اء ستسفان سالمة إن املنحة األملانسة اجلديدة ستتستخدم يف 
قطاعات: املساه والصرف الصحي، والبنى التحتسة لهسئات احلكم احمللي، ودعم تمويل مشا يع يف 

 .القطاع اخلاص والشركات الصغسرة، وقطاع الز اعة، وتشغسل الشباب، والتد يب املهني والتقني
وأضاف خالل مؤتمر صحفي يف ختام جولة املشاو ات التسنوية بسن احلكومتسن 

دات األملانسة لفلتسطسن، أن "جمسع املشا يع التي ستمولها الفلتسطسنسة واألملانسة بشأن املتساع
 ."املنحة تقع ضمن أولويات احلكومة، وتغطي كافة املناطق يف الضفة والقدس وقطاع غزة

 ."وأشاد سالمة بدعم أملانسا "التي تعتبر أكبر مانح للشعب الفلتسطسني
إنها تتساهم يف موازنة  وإضافة للدعم االتسنوي الذي تقدمه أملانسا للحكومة، قال سالمة

ملسون يو و سنويا، " فعتها يف  161وكالة غوث وتشغسل الالجئسن الفلتسطسنسسن )أونروا( بمبلغ 
 ".ملسون يو و 170إىل  2020العام 

إن دعم بالده للحكومة  ممثل أملانسا لدى فلتسطسن التسفسر كريتستسان كالج  وقال
، وخلق فرص عمل 19-تضر  من وباء كوفسد"سسركز على االقتصاد امل 2021الفلتسطسنسة للعام 

 ."مؤقتة واحلفاظ على ديمومة اخلدمات
 حتلسة حملطة توزيع شبكة إنشاء لتمويل سسذهب اجلديدة املتساعدات من جزءاً أن وأضاف

 .ن يف القطاعمواط ملسون نحو تخدم والتي غزة، قطاع يف البحر مساه
الدعم للحكومة الفلتسطسنسة "والذي يأتي يف التزام حكومته باستمرا  تقديم  كالج  وأكد

 ."إطا  حتقسق هدف إقامة دولة فلتسطسنسة متستقلة ضمن  ؤية حل الدولتسن

                                                            

 : وكالة األنباء واملعلومات الفلتسطسنسة، وفا املصد 
https://www.wafa.ps/Pages/Details/13467 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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