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ســنة  ،2020تلقّــى  5.5مليــون شــخص
داخــل ســوريا مســاعدة غذائيّــة لتلبيــة
احتياجاتهــم اليوميّــة.

بيانات اعتبارًا من شهر مارس/آذار 2021

بلغــت مســاعدات االتحــاد األوروبــي
داخــل ســوريا  1.8مليــار يــورو منــذ ســنة
2011

خــال ســنة  ،2020تلقّــى أكثــر مــن 53
ألــف مــزارع ومربّــي ماشــية ســوريّين
دعمــا لفائــدة أنشــطتهم ال ّزراعيّــة
خــال ســنة  ،2020انتفــع مــا يقــارب 10
مليــون ســوريّ مــن الرّعايــة الصحيّــة
األساســيّة والعــاج الطبيعــ ّي وال ّدعــم
النّفســي واالجتماعــي

احتاجــت أ ّم أحمــد إلــى عالج طبـ ّي عاجل بســبب ضعف في
القلــب فتلقّــت استشــارات مجانيــة فــي مركز الرعايــة الصحية
األساسـيّة شــمال إدلب المم ّو ل مــن االتحاد األوروبي.
شــة في
ســر االتحــاد األوروبــي نفاذ الفئات اله ّ
ســنة  ،2020ي ّ
شــمال غــرب ســوريا إلــى الخدمات الصحيّــة ،على غرار أ ّم
أحمــد وقــد ت ّم تســجيل  342,271استشــارة في مجــال الرعاية
الصحــة االنجابيّــة وصحــة األم والصحة
الصحيــة األساسـيّة و
ّ
ـب األطفــال والتغذية
النفسـيّة وطـ ّ

تمهيــد الطّريــق أمــام ح ّل ســلم ّي للنّزاع
ســوريّون طبقــا لقــرار مجلــس األمــن  2254وفــي إطــار مســار جنيــف الــذي
يقــف االتحــاد األوروبــي إلــى جانــب الشــعب الســوري ويعمــل علــى دعــم حــل سياســي حقيقــي يقــوده ويملكــه ال ّ
تشــرف عليــه األمــم المتحــدة.
• جهــود دبلوماســية لوقــف العنــف داخــل ســوريا ودعــم تســوية سياســية شــاملة بقيــادة ســورية
مــن شــأنها أن تطلــق التّمويــات إلعــادة االعمــار طبقــا لقــرار مجلــس األمــن 2254

• دعــم النســاء والشــباب السّــوريين باعتبارهــم فاعليــن أساســيّين فــي مجــال بنــاء السّــام
ومنــع نشــوب النّزاعــات

• دعــم ال ّســوريّين لحمايــة حقوقهــم (حقــوق االنســان والحــق فــي الســكن والح ـ ّ
ق فــي األرض
والملكيّــة) ولجعــل صوتهــم مســموعا

• مساعدة أسر المفقودين والمحتجزين

 1.3مليــار يورو للمســاعدة
االنسانيّة

• دعــم محاكمــة المســؤولين عــن الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي ســعيا إلــى تعزيــز نفــاذ
الســوريين بشــكل أفضــل إلــى العدالــة

 532مليــون يــورو لتحقيق االســتقرار
والمســاعدة علــى المــدى البعيد

شــة
ســوريّين مــن الفئــات اله ّ
يســتجيب االتحــاد األوروبــي لالحتياجــات المنقــذة لحيــاة ال ّ
عبــر:

ســوري وهــو يفتــح األفــق
االتحــاد األوروبــي هــو أكبــر جهــة مانحــة لفائــدة المجتمــع المدنــي ال ّ
ســوريّين عبر:
لفائــدة ال ّ

• الخدمــات الصحيــة فــي حــاالت الطــوارئ ،بمــا فــي ذلــك المســاعدة فــي حــاالت
الصدمــات النفســية والرعايــة الصحيــة لألطفــال

• تعزيز النّفاذ إلى العدالة

• المعونة الغذائية ودعم سبل العيش بما في ذلك المساعدة النقدية متعددة األغراض

• تمكين السّوريّين لحماية مجالهم المدني
• دفع الحوار والتّماسك االجتماعي وضمن المجتمعات المحليّة

• برامــج الحمايــة بمــا فــي ذلــك حمايــة الطّفولــة والوقايــة ضـ ّد العنــف القائــم علــى النّــوع
االجتماعي

• دعم المرأة والشباب السّوري من خالل تحسين سبل العيش

• النّفاذ إلى مياه ال ّشرب المأمونة وخدمات الصّرف الصحّي

• تمويل ال ّزراعة واألمن الغذائي

• التّعليم في حاالت الطّوارئ

• توفير التّعليم غير الرّسمي وبرامج التّدريب والتّعليم التّقني والمهني

• المشاريع االنسانيّة إلزالة األلغام والتوعية بالمخاطر

• تقديــم خدمــات الرّعايــة الصحيّــة وال ّدعــم النّ
فســي واالجتماعــي ومناهضــة العنــف الجنســي
have access to formal
االجتماعــي
والعنــف القائــم علــى النّــوع
EDUCATION
through

500,000

Over

refugee children

education in emergencies
programme

