
  

  بيان صحفي

  مواجهة تداعياتدعم اإلنساني لمليون يورو لتعزيز ال 64يقدم  االتحاد األوروبي

  ألزمة السوريةا

  2015تموز  16 - بروكسل

مليون يورو  64تقديم  في سوريا مع دعمه اإلنساني لمواجهة تداعيات األزمة اإلنسانيةاالتحاد األوروبي عزز 

  .إضافية

 فيالسكان  تفاقم ظاهرة تشردهذا التمويل الجديد وسط تزايد المخاوف إزاء تدهور الوضع اإلنساني، مع  يأتيو 

  المجاورة.سوريا والبلدان 

الحالة اإلنسانية من  تدهور"ت :سستيليانيدكريستوس  وقال المفوض األوروبي للمساعدات اإلنسانية وٕادارة الكوارث

هذا التمويل اإلضافي في تقديم المساعدة لمن هم وسيساهم يشتد القتال في غياب حل سياسي.  إذسيء إلى أسوأ 

نني أدعو جميع الجهات وإ . لمزيد من الدعم، فهناك حاجة لحجم األزمةإلى نظرًا  . لكنمس الحاجة إليهاأفي 

هذه المساهمة، تتحمل المفوضية األوروبية وبلشعب سوريا.  الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها دعماً  إلىالمانحة 

  ". تواصل دعمهاوس تهامسؤولي

حماية الوالصرف الصحي و  ،والغذاء، والمياه ،الصحةمساعدات حيوية في مجاالت  الدعم اإلضافي وسيوفر هذا

 لالجئين السوريين.المضيفة محتاجين داخل سوريا وفي البلدان المجاورة لل

  

  الخلفية

االتحاد  ذي يقدمهلسوريا والمن التمويل اإلنساني  بالحصة األكبرالمساعدة الغذائية تستأثر  في حين ال تزال

ار نتيجة نهيالنظام الصحي في سوريا ف. والحمايةة الصح أكثر فأكثر احتياجات يلبي هذا األخيراألوروبي، 

نصف عدد األطباء  حواليلالعتداءات الممنهجة على العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، مما اضطر 

أكثر من مليون شخص إلى الرعاية ويحتاج إلى نقص حاد في األدوية األساسية.  ىلى الفرار، وأدإفي سوريا 



 بصورة جزئيةف المستشفيات العامة في البالد أكثر من نص عملبسبب في المستشفيات، ولكن  المشددةالصحية 

  االحتياجات. هذهتلبية  ال يمكنبشكل تام،  توقفها أو

 في مؤتمر عهد بتقديمهاالتي ت لالتحاد األوروبي ميزانية اإلنسانيةالمليون يورو من  200 مبلغ جزء منهذا التمويل و 

 1.1 مساعداتها التي وصلت إلى االتحاد األوروبي والدول األعضاء مجتمعة مؤسساتوزادت . مطلع هذه السنةالكويت 

ن الدول أومن الجدير بالذكر . 2014مؤتمر المانحين في عام  فيضعف ما تعهد به االتحاد األوروبي  –يورو  مليار 

  .2014عام بتعهداتها مقارنة  ادتز  أيضًا قداألعضاء 

 ماليين 4مليون شخص على الفرار من ديارهم، بما في ذلك  11.5من  أكثرأجبر في سوريا،  النزاعمنذ بدء و 

حاجة إلى في داخل سوريا وحدها مليون شخص  12أكثر من  ، في حين أن هناكفروا إلى البلدان المجاورة

مليار يورو لتلبية  3.7حتى اليوم االتحاد األوروبي والدول األعضاء  وخصص. ت إنسانية عاجلةمساعدا

  .في سوريا نزاعالالحتياجات المتزايدة الناجمة عن ا


