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   ماليين يورو إلى مستشفيات القدس الشرقية   3وفر مبلغ فنلندا ت
  

 ماليين يورو لمساعدة مستشفيات القدس الشرقية في الحفاظ على 3توفر حكومة فنلندا اليوم مبلغ 
يتم تسيير المساھمة عبر آلية بيغاس التابعة لالتحاد . خدمات طبية بالغة األھمية إلى الفلسطينيين

  .    وبياألور
  

 مليون يورو للمساعدة في 66قدم االتحاد األوروبي والدول األعضاء ما يزيد عن ، 2012عام المنذ 
وقد ساعدت . تخفيف العبء المالي الذي يواجه المستشفيات الستة في شبكة مستشفيات القدس الشرقية

وزارة الصحة الفلسطينية إلى ھذه األموال في تغطية جزء ھام من تكاليف التحويالت الطبية التي توفرھا 
وبفضل ھذا الدعم، بقيت مرافق . المرضى الفلسطينيين الذي يتلقون العالج في مستشفيات القدس الشرقية

خدمات الرعاية الصحية المستشفيات مفتوحة واستمرت الطواقم الطبية في العمل من أجل توفير 
من اجل  تحاد األوروبي بتوفير آلية بيغاسوقد قام اال. المتخصصة الضرورية إلى المرضى الفلسطينيين

  . آلية بيغاس متاحة لكافة الجھات المانحة.  األموال إلى السلطة الفلسطينية ھذهإيصال
  

 االستمرار في دعم التنمية  في الوضع الحاليمن الضروري":ليسا كيوستيال-السفيرة بيركووقالت 
. ء ھام من نظام الرعاية الصحية الفلسطينيمستشفيات القدس الشرقية ھي جز. البشرية في فلسطين

إن .  مھم وحيوي ھو أمرحرية الوصول إلى رعاية صحية سريرية بشكل متساو إلى كافة الفلسطينيين
الحفاظ على عمل ووظيفة مستشفيات القدس الشرقية ھو دعم إلى القدس الشرقية ككل وھذا أمر تعتبره 

  ". فنلندا أمرا ھاما
  

مستشفيات القدس الشرقية ھي جزء ال يتجزأ من  " .االتحاد األوروبي رالف طرافممثل قال من جھته  
توفر خدمات متخصصة التي ال تتوفر في أي مكان آخر في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، فھي 

فھي . يتعدى دورھا كمزود للخدمات الصحية أھمية ھذه المستشفيات إن. الضفة الغربية وقطاع غزة
ؤسسات الفلسطينية األخيرة التي تدار من قبل الفلسطينيين في القدس، وبذلك فھي تتمتع تعتبر من الم
تعتبر ھذه األموال المساھمة األولى من االتحاد األوروبي إلى : " وأضاف طراف".ةبأھمية خاص

 مليون يورو من اجل 25، تم صرف ما يقرب من 2015في العام . مستشفيات القدس الشرقية لھذا العام
الفلسطينيين من الضفة الغربية المرضى توفير رعاية أساسية إلى آالف  القدس من مستشفياتتمكين 

رك وايطاليا وفنلندا لمساھماتھم ودعمھم لھذا البرنامج، حيث يدل ذلك ا أود أن اشكر الدنم.وقطاع غزة
لمؤسسات الفلسطينية، على التعاون المثمر بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء في االتحاد في دعم ا

  ". خاصة في القدس الشرقية
  
  

  خلفية 
يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي إلى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية المالية 

والخطط ) 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 

الجارية، تدعم األموال األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة 
 مليار 1,9، قدم االتحاد األوروبي ما مقداره 2008منذ شھر شباط . الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة
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باإلضافة إلى ذلك، وفر االتحاد األوروبي . يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر
  .  مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون

  
صحي مستشفيات القدس الشرقية تخدم كمراكز رئيسية لتوفير الرعاية المتخصصة داخل النظام ال

 –المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات وإجراءات ليست متوفرة في الضفة الغربية وغزة . الفلسطيني
 يتم تحويلھم –مثل عالج متخصص لمرضى السرطان، خدمات لمرضى الكلى وجراحة لمرضى القلب 

مؤسسات ھناك ستة . من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للعالج في مرافق شبكة مستشفيات القدس الشرقية
، مستشفى المقاصد، مستشفى مار يوسف، )المطلع(مستشفى اوغستا فكتوريا : صحية في القدس الشرقية

يقوم . مستشفى سانت جون للعيون، مستشفى الھالل األحمر للتوليد، ومركز األميرة بسمة إلعادة التأھيل
  .   لعالميةاالتحاد األوروبي بدعم كافة ھذه المؤسسات عبر برنامج مع منظمة الصحة ا
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