
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΡΙΟΥΣ 

Στις 10 Ιουλίου 2022, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα λάβει μια κρίσιμη απόφαση 
σχετικά με την ανθρωπιστική πρόσβαση στη Συρία. Είναι επιτακτική ανάγκη να επανεγκριθούν οι 
διατάξεις του διασυνοριακού ψηφίσματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε επισιτιστική 
βοήθεια, βασικά φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.  

Από την έγκριση της απόφασης 2165 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) το 2014, 
εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στη Συρία είχαν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω 
διασυνοριακών ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών. Προκειμένου να 
"διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και χειρουργικών 
προμηθειών, φθάνει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στη Συρία μέσω των πιο άμεσων οδών", το 
ψήφισμα άνοιξε τα συνοριακά περάσματα Bab al-Salam, Bab al-Hawa, Al-Ramtha και Al Yarubiyah για 
την ανθρωπιστική βοήθεια. Από το 2020, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μείωσε τα επιτρεπόμενα 
συνοριακά περάσματα από τέσσερα σε ένα, αφήνοντας το Bab al-Hawa ως τη μόνη επιλογή. Αυτό το 
συνοριακό πέρασμα παρέχει σύνδεση μεταξύ της επαρχίας Ιντλίμπ και της Τουρκίας και επιτρέπει την 
παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη βορειοδυτική Συρία. Το ψήφισμα 2585 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2021, επέτρεψε να μείνει ανοικτό το συνοριακό πέρασμα Bab al-Hawa για άλλους 
δώδεκα μήνες που λήγουν στις 10 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα παρατείνει ή θα αναστείλει την λειτουργία του.  

Περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι στη βορειοδυτική Συρία εξαρτώνται από την 
ανθρωπιστική βοήθεια 
Κάθε μήνα, περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια Σύριοι επωφελούνται από την ανθρωπιστική βοήθεια 
που παραδίδεται μέσω του Bab al-Hawa. Το 2021, περισσότερα από 9.500 φορτηγά, στη συντριπτική 
τους πλειονότητα με επισιτιστική βοήθεια, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης, εισήλθαν στη Συρία μέσω 
του Bab al-Hawa. Εάν η επέκταση της διασυνοριακής πρόσβασης ήταν ζωτικής σημασίας το 2021, είναι 
ακόμη πιο κρίσιμη σήμερα.  

Το 2021, η σύγκρουση στην Ουκρανία και η χειρότερη ξηρασία στη Συρία τα τελευταία 70 χρόνια, είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία είναι 
πιθανό να επιδεινωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και μετά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από έντεκα 
χρόνια συγκρούσεων, ο αριθμός των Σύρων που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται 
στο υψηλότερο επίπεδο, με 14,6 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν ανάγκη. Στη βορειοδυτική Συρία ο 
αριθμός αυτός φτάνει σήμερα τα 4,1 εκατομμύρια, από 3,4 εκατομμύρια το 2021.  

Η παράταση της απόφασης 2585 είναι επίσης απαραίτητη για την παράδοση ιατρικών και χειρουργικών 
προμηθειών. Στη βορειοδυτική Συρία, 70 νοσοκομεία, 186 σταθερά κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας και 77 
κινητές κλινικές, εξυπηρετούν περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους και αντιμετωπίζουν ήδη 
τεράστια χρηματοδοτικά κενά. Οι προμήθειες και η υποστήριξη από τους οργανισμούς του ΟΗΕ 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τον τοπικό πληθυσμό και τους 
εσωτερικά εκτοπισμένους που διαμένουν σε αυτή την περιοχή της Συρίας. Επιπλέον, οι ΜΚΟ που 
βρίσκονται στην περιοχή δεν μπορούν να προμηθευτούν τα περισσότερα βασικά φαρμακευτικά 
προϊόντα και εμβόλια που χρειάζονται, χωρίς τη βοήθεια του ΟΗΕ. 



 

Μια ενδεχόμενη μη ανανέωση του ψηφίσματος του ΟΗΕ θα έχει άλλες σημαντικές επιβλαβείς 
επιπτώσεις 
Εκτός από τις μεταφορτώσεις του ΟΗΕ που παρέχουν αγαθά στους ανθρωπιστικούς φορείς στα 
βορειοδυτικά, το ψήφισμα εξουσιοδοτεί επίσης τον ΟΗΕ να υποστηρίζει οικονομικά προγράμματα σε 
περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, μέσω του διασυνοριακού ανθρωπιστικού ταμείου του 
ΟΗΕ για τη Συρία (SCHF). Από το 2015, το SCHF έχει χορηγήσει συνολικά 726 εκατομμύρια δολάρια για 
τη στήριξη οργανώσεων οι οποίες υλοποιούν προγράμματα που απευθύνονται συνολικά σε 63 
εκατομμύρια ανθρώπους. Εάν το ψήφισμα δεν ανανεωθεί, οι μη εξουσιοδοτημένες από την κυβέρνηση 
της Συρίας συριακές ανθρωπιστικές ΜΚΟ, οι οποίες είναι οι κύριοι αποδέκτες του ταμείου, θα χάσουν 
την πρόσβασή τους σε αυτό. 

Δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη βορειοδυτική Συρία 
Το κλείσιμο της τελευταίας εναπομείνασας συνοριακής διάβασης προσκρούει στις ανθρωπιστικές αρχές 
και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Απειλεί τη ζωή εκατομμυρίων ανδρών, γυναικών και παιδιών που 
εξαρτώνται από την εξωτερική ανθρωπιστική βοήθεια για την επιβίωσή τους. Η ανθρωπιστική βοήθεια 
που παρέχεται μέσω των διασυνοριακών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, αντιπροσωπεύει το 80% της 
επισιτιστικής βοήθειας στη βορειοδυτική Συρία. Ούτε η ανταπόκριση υπό την αιγίδα των ΜΚΟ που 
λειτουργούν στην περιοχή, ούτε οι διασυνοριακές επιχειρήσεις είναι προς το παρόν ικανές να 
παράσχουν την απαιτούμενη κλίμακα βοήθειας. Η εξασφάλιση μιας ανανέωσης τουλάχιστον 12 μηνών 
που θα επιτρέπει τον κατάλληλο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης είναι 
ζωτικής σημασίας- ιδιαίτερα ενόψει των σκληρών χειμερινών μηνών που αναμένονται. 

Καλούμε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εξασφαλίσουν την έγκριση της 
ανανέωσης του διασυνοριακού ψηφίσματος για τουλάχιστον 12 μήνες.  

Καλούμε τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεών μας και ιδιαίτερα τους Μόνιμους Αντιπροσώπους της 
Κίνας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Συρία.  

Καλούμε επίσης τη διεθνή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη τους 
για τη σημασία της ανανέωσης του ψηφίσματος υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς και 
αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη βορειοδυτική Συρία. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ  
Οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους το 2008, παρέχοντας υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην επαρχία του Χαλεπίου σε συνεργασία με τη Συριακή Αραβική 
Ερυθρά Ημισέληνο (SARC), πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, 
οι Γιατροί του Κόσμου προσάρμοσαν τον προγραμματισμό τους για να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
ανάγκες του Συριακού πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έντεκα ετών της συριακής 
σύγκρουσης, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν σε πολυάριθμες ιατρικές ανθρωπιστικές δράσεις και 
αποστολές προκειμένου να βοηθήσουν όσους υποφέρουν από τον πόλεμο. Η πολυπλοκότητα της 
σύγκρουσης - με πολυάριθμους φορείς, περιορισμένη πρόσβαση, άμεσες επιθέσεις σε προσωπικό και 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και μαζικές ανάγκες - είχε ως αποτέλεσμα μια εξίσου 
πολύπλοκη ανταπόκριση. Οι ΓτΚ υλοποιούν δραστηριότητες απευθείας ή μέσω συνεργασιών με 
τοπικούς φορείς στη Συρία και σε κοντινές χώρες οι οποίες φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες. 

  



 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου 
των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 17 συνολικά  εθνικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). 

Είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών εμποδίων στην Υγεία. Λειτουργώντας αδιάλειπτα τα 
τελευταία 32 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας κατέχουν μια 
σημαντική θέση στη συνείδηση των πολιτών ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση που 
προάγει τα μηνύματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. 

Με δεκάδες προγράμματα κοινωνικής αρωγής και ανάπτυξης, εκπαιδευμένοι γιατροί, νοσηλευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την 
υποστήριξη και προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και πληττόμενων πληθυσμών. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες 
του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, 
έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, 
το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την 
Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς που την 
έχουν ανάγκη. 


