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 روبي االتحاد األو 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 

  2016حزيران  20في بيروت، 
  

في مناسبة اليوم العالمي االتحاد األوروبي مسؤولين كبار في  صادر عنمشترك بيان 
 2016لالجئين 

  2016حزيران  19بروكسل، 

بمناسبة اليوم العالمي لالجئين، صدر البيان التالي عن نائب الرئيس األول للمفوضية األوروبية والمفوض األوروبي لمحفظة 
، والممثلة العليا لالتحاد األوروبي تيمرمانسنظام والعالقات بين المؤسسات وحكم القانون وميثاق الحقوق األساسية فرانز  أفضل

، والمفوض األوروبي للتعاون الدولي موغريني األوروبية فيديريكا ةللشؤون الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضي
، والمفوض األوروبي للمساعدات أفراموبولوسوض األوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديميتريس ، والمفميميكا والتنمية نيفين

  :ستيليانيديس اإلنسانية وٕادارة األزمات كريستوس

"ُيقدر بنحو ستين مليونًا عدد المهجرين قصرًا حول العالم كالجئين أو طالبي لجوء أو مهاجرين أو مهجرين داخليًا. ويشكل 
  والحماية لالجئين وٕادارة الهجرة بفاعلية تحديًا يتطلب استجابة عالمية. تقديم الدعم

ومن العائالت التي تهرب من الحرب في سوريا إلى أولئك الذين يفّرون من النزاعات في إفريقيا، تدفع المعركة الشخصية من 
 –غالبية الساحقة من الالجئين حول العالم أجل البقاء واألمن ماليين األشخاص إلى ترك بيوتهم. وتستضيف البلدان النامية ال

الحماية في االتحاد األوروبي في  وامع وجود أكثر من مليون شخص طلب إليناقرب الوقع وٕانما نشعر أيضًا ب - %85أكثر من 
في يرًا كثالعام الماضي. ووقع الكثير من السكان المعوزين ضحية تجار البشر ومهربيهم العديمي الضمير، مما جعلهم يعانون 

 رحلتهم أو حتى يفقدون حياتهم.

بهدف التوعية  SupportRefugees#ويخلد اليوم العالمي لالجئين محنة هؤالء الرجال والنساء واألطفال. لذلك نطلق حملة 
 . لهم على وضعهم وٕاظهار كيفية تقديم االتحاد األوروبي مساعدة ملموسة

زمة وسنستمر في المشاركة في الجهود العالمية لمعالجتها. ونحن ننظر إّن االتحاد األوروبي لم ولن يتعامى عن هذه األ
باستمرار في طرق لتعزيز استجابتنا اإلنسانية وزيادة دعمنا لالجئين والمهجرين داخليًا وماليين المتأثرين باألزمة حول العالم. 

ابتنا اإلنسانية في مساعدة الماليين المتأثرين وبصفتنا الجهة المانحة األولى للمساعدات اإلنسانية حول العالم، ساهمت استج
مليارات يورو من ميزانيات االتحاد األوروبي والدول األعضاء، وسنستمر في  6بالنزاع في سوريا، فقد خصصنا لهم أكثر من 

  تخصيص الدعم المالي للسوريين المهجرين داخل بلدهم وخارجه. 

لمعالجة أزمة الالجئين ضمن  2016و 2015ية االتحاد األوروبي لعامي مليارات يورو من ميزان 10جرى تخصيص أكثر من و 
االتحاد األوروبي وفي البلدان خارجه. وفي شهر نيسان الماضي، وضعت المفوضية األوروبية رؤية استراتيجية حول كيفية دعم 

ن االعتماد على المساعدات إلى عملها الخارجي لالجئين والمهجرين في األزمات الطويلة. ويحدد تقرير "الحياة بكرامة: م



. حصراً االعتماد على الذات" مقاربة للحؤول دون اعتماد الالجئين والمهجرين على المساعدات اإلنسانية في حاالت الطوارئ 
جديدة للمساعدات اإلنسانية، وسيحافظ االتحاد األوروبي على تعهده وفي شهر أيار، أطلقت القمة اإلنسانية العالمية مقاربة 

  بتنفيذ االلتزامات التي قطعها في القمة، بما في ذلك التزام القيادة السياسية بمنع النزاع وٕانهائه. 

اردنا ثالث مرات وقد عّززنا جهودنا إلنقاذ األرواح وتقديم مساعدات إنسانية لألشخاص المتأثرين بهذه األزمة. وقد زدنا مو 
شخص في المتوسط، ونعمل على  240,000لعمليات البحث واإلنقاذ في البحر في العام الماضي، وساهمنا في إنقاذ أكثر من 

وقف شبكات التهريب الجرمية من خالل عمليات فرونتكس المشتركة، وعملية صوفيا في البحر المتوسط للقوات البحرية لالتحاد 
  لتعاون في بحر إيجيه مع السلطات التركية وحلف شمال األطلسي.األوروبي، ومن خالل ا

القانونية لمن يهربون من النزاع  وجهاتومن الواضح أن أي حل مستدام يتطلب تعاونًا وثيقًا مع بلدان المصدر والعبور وال
ات المهاجرين ودعم تدفق واالضطهاد بهدف الوصول إلى أوروبا بأمان. ونحن نعمل بشكل وثيق مع تركيا للمساهمة في إدارة

، 2015د الكبير من الالجئين الذين تستضيفهم مع توفير فرص إعادة توطين موازية. وفي شهر تشرين الثاني احتياجات العد
اجتمع قادة االتحاد األوروبي وٕافريقيا في فاليتا واتفقوا على العمل معًا لمعالجة األسباب الجوهرية للتهجير والهجرة غير الشرعية. 

 500مليار يورو ُأضيف إليها  1.8ولتنفيذ الخطوات المتفق عليها، أنشأنا صندوقًا ائتمانيًا لالتحاد األوروبي إلفريقيا بقيمة 
  مليون يورو. 

وستصبح الهجرة مسألة مركزية أكثر في العمل الخارجي األوروبي من خالل إطار الشراكة الجديد الذي قّدمناه هذا الشهر. 
ناء شراكات قوية مع بلدان المصدر والعبور الرئيسية وتقديم الدعم للبلدان التي تستضيف عددًا كبيرًا من ونحن نعمل على ب

الالجئين. ويقضي هدفنا بتحفيز النمو في بلداننا الشريكة من خالل زيادة الدعم المالي والتشغيلي، وكذلك بتعزيز حكم القانون 
يمكننا أن نساهم في تنميتها االقتصادية واالجتماعية الطويلة األمد، وفي  وحقوق اإلنسان. ومن خالل القيام بذلك فحسب،

السالم في منطقتنا األوسع. وبفضل هذه الجهود، يمكننا أن نحّسن جماعيًا حياة العديد من البشر والتطرق إلى األسباب 
  الجوهرية للهجرة والتهجير. 

عامة لألمم المتحدة حول معالجة التحركات الواسعة لالجئين والمهاجرين إّننا نتطلع إلى االجتماع الرفيع المستوى للجمعية ال
أيلول المقبل. وندعو جميع الشركاء إلى تعزيز اإلطار الدولي لحماية الالجئين وٕاعادة توطينهم  19الذي سُيعقد في نيويورك في 

 من خالل تشاطر المسؤولية والتضامن عالميًا".
 


