
 
 

                                                         
 
 

  بيان صحفي 
   2016آب  22
  

   مليون يورو إلى مستشفيات القدس الشرقية14االتحاد األوروبي يوفر 
  

 مليون يورو لمساعدة مستشفيات القدس 14اجتمعت جهود االتحاد األوروبي وحكومة فنلندا لتقديم 
 المساهمة التي يتم تسييرها. فلسطينيين والمقدمة للحفاظ على الخدمات الطبية بالغة األهميةللالشرقية 

المتأخرة الناتجة عن تحويل عبر آلية بيغاس األوروبية سوف تساعد في تغطية جزء من التكاليف 
  . المرضى للعالج في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية

  
 مليون يورو للمساعدة في 80، وفر االتحاد األوروبي والدول األعضاء ما يزيد عن 2012منذ العام 
وقد ساعدت هذه . ألعباء المالية التي تواجه ستة مستشفيات في شبكة مستشفيات القدس الشرقيةتخفيف ا
على تغطية جزء كبير من تكاليف تحويالت المرضى الفلسطينيين للعالج الطبي في مستشفيات األموال 

ت متوفرة بقيت مرافق المستشفياوبفضل هذا الدعم، . القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية
  . آالف المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزةواستمرت في توفير رعاية أساسية إلى 

  
هناك أهمية خاصة لمستشفيات القدس الشرقية " :غير، نائب ممثل االتحاد األوروبيوقال السيد ديفيد 

فيات لقد خدمت هذه المستش. تدار من قبل الفلسطينيين في القدسالتي مؤسسات ال من آخر ونهاك
 وغير متوفرةمن خالل توفير رعاية صحية متخصصة وذات جودة عالية  عاما 50الفلسطينيين ألكثر من 

نحن نثني .  للفلسطينيين به وموثوقوثيقاالتحاد األوروبي يبقى شريك . في أي مكان آخر في فلسطين
ي ازدادت بشكل واضح التحويالت الطبية للخارج الت كبح اتجاهعلى جهود وزارة الصحة الفلسطينية في 

يجب الحفاظ على الجهود المبذولة . غير قابلة لالستدامة الماليةأنها  أضحتوالتي خالل العقد األخير 
   ". فعالية ومساواةأكثرلتطوير نظام 

  
  خلفية 

 السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وھي اآللية المالية يتم تسيير معظم مساعدات االتحاد األوروبي إلى
والخطط ) 2010-2008( لدعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008التي أطلقت في عام 

باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء ھام من المصاريف . الوطنية الفلسطينية الالحقة
 األوروبية برامج إصالحات وتنمية رئيسية في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الجارية، تدعم األموال

 1,9 يزيد عن، قدم االتحاد األوروبي ما 2008منذ شھر شباط . الفلسطينية في اإلعداد إلقامة الدولة



 
 

باإلضافة إلى ذلك، وفر االتحاد . مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر
  .  وروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر األونروا ومجال واسع من مشاريع التعاوناأل
  

مستشفيات القدس الشرقية تخدم كمراكز رئيسية لتوفير الرعاية المتخصصة داخل النظام الصحي 
 –المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات وإجراءات ليست متوفرة في الضفة الغربية وغزة . الفلسطيني
 يتم تحويلھم –الج متخصص لمرضى السرطان، خدمات لمرضى الكلى وجراحة لمرضى القلب مثل ع

ھناك ستة مؤسسات . 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

  .    ستشفى سانت جون للعيون، مستشفى الھالل األحمر للتوليد، ومركز األميرة بسمة إلعادة التأھيلم
   
  

  : لالتصال
   االتحاد األوروبيمكتب ممثل
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