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 المفوضية األوروبية

 بيان صحفي

 ٩٩١٤ ,الثانيكانون  ١٤بروكسل,        

 للمساعدات إضافي تمويلبتخصيص  يتعهد األوروبي تحاداإل: السورية األزمة

 اإلنسانية حتياجاتتزايد اإل ستمرارإل نظرا اإلنسانية

وأخرى ضمن  حيوية إنسانية مساعدات لتقديم مليون يورو أخرى ١٦٥بتخصيص  األوروبية المفوضية تتعهد

 ٩٩١٤ لعام الالجئين ستضافةإل المحلية والمجتمعات لمجتمعاتل الدعمباإلضافة إلى تقديم  التعليم مثل مجاالت
ومن شأن هذا . الثاني كانون ١٥ يوم الكويت في عقدهقرر الم   لسوريا التبرعات إلعالن الدولي المؤتمر خالل

 مليون يورو ٦١٥ ذلك في بما ،مليار يورو  ١،١ من أكثر إلى األزمة بداية منذ التمويل إجمالي يرفعاألمر أن 

 مفوضة جورجييفا، كريستاليناصرحت  للمؤتمر، امغادرته قبلو. وحدهانقذة للحياة الم   اإلنسانية المساعدات في

 :بما يلي لألزمات ستجابةواإل اإلنسانية والمساعدات الدولي للتعاون األوروبي تحاداإل

 ويواصل. لسوريا حيويةال للتعهدات مؤتمرا   فيه حضرأ الذي التوالي على الثاني, هذا هو العام الحظ لسوء"

 أضعاف وخمسة أربعة داخليا   والمشردين الالجئين أعداد وقد ازدادت .المأساوية المحنة تحمل السوري الشعب

 العنف تحت وطأة أحداث سوريا، داخل بقوا الذينويواصل  .الماضية شهرا   عشر ثنياإل خالل التوالي على

 الحدود عبر فروا الذين, في حين يواجه الحياة قيد على البقاء أجل من الصراع ،التي تجري يوميا   والموت

 الالجئين تدفقموجات  وطأة تحت يترنحون أيضا   الذين مضيفيهمالكبير ل سخاءال من الرغم على شديدة، مصاعب

 .نسمة مليون ۳،٩ من أكثرإلى  اآلنوالذين وصل عددهم حتى  ،أبدا   تنتهيالتي ال 

 االتحاد كانقد و. الدولي المجتمع من إضافية تقديم تمويالت لتشجيع الفرصة هذه أنتهز سوف, الكويت وفي"

تظهر  أن وآمل اآلن، حتىمليار يورو  ٩ من أكثر حيث قدم األزمة، هذهة خالل مانحجهة  أكبر ككل األوروبي

 تدهورحدوث  لتجنب الوحيد السبيل هو هذاف الحرب، لهذه األبرياء الضحايا مع تضامنها األخرى المانحة الجهات

 .الضخمة اإلنسانية األزمة هذه في أكبر



 
 

 
2 

 

 عند األوقات جميع في اإلنسانية المبادئ وتطبيق اإلنساني، الدولي القانون حترامإ إلى المطلقة الحاجة أكرر ،أخرى مرة"

 النزاع أطراف جميع أناشد وأنا رئيسية عقبة سوريا داخل الضعيفة الفئات إلى الوصولحيث ال يزال . المساعدات تقديم

 ."ةمطلوب تكون حيثما اإلنسانية المساعدات وصول عملية تسهيل

 :األوروبية الجوار سياسة عن المسؤول فول، ستيفان المفوض وأضاف

 جراء المتضررة البلدان في السوريين الالجئين لمساعدة يورو مليون ٤٩٩قد خصصنا  كنا ،فقط الماضي الصيف خالل"

 المضيفة للمجتمعات أيضا   بالنسبة وليس بالنسبة للسوريين فقط, وإنما -, فإننا نفي بوعدنانقطع وعدا. عندما السورية األزمة

 مساعدة. إن الالجئينمن  ضخمة ولتدفق أعداد زمةألل نتيجة هائلة تحديات واألردن لبنان , حيث يواجهالمجاورة الدول في

 األوروبي االتحاد مصلحة في أيضا   يصب ذلك بل فحسب؛ تضامن مسألة تليس الالجئين احتياجات تلبية على البلدان هذه

 ."ستقراراإل زعزعة من المزيد وتجنب المنطقة في ستقراراإل تعزيز في سبيل

 المجاورة البلدان وفي سورية داخل الجارية اتوالمساعد للحياة نقذةالم   األنشطة اإلضافي التمويل من المفترض أن يعزز

 ةالنفسي الرعايةو الطبية الرعاية تشمل كال  من للطوارئ، طبية ستجابةإالمساعدات توفير  تشمل وسوف. بالديون ثقلةالم  

 وتوفير ؛للشرب الصالحة والمياه الغذاء وتوفير ؛األطفالمن  وخاصة نفسية، بصدمات المصابينو للجرحى ةجتماعيواإل

 ما غالبا   الذين -والالجئين للنازحين المساعدات ستمرار في تقديميتم اإل سوف.  الالجئين حماية وبالتالي ؛والتسجيل ؛المأوى

 .نهياراإل نقطة إلى اآلن هامواردوصلت  التي المضيفة، المجتمعات إلى باإلضافة -ون وهم في أشد حاالت العوزيصل

/ األحمر الصليب أسرةو ,المتحدة األمم وكاالت: اإلنسانيين األوروبية المفوضية شركاء خالل من المساعدات توجيه سيتم

 .الدولية الحكومية غير والمنظمات, األحمر الهالل

 خلفيةال

 الماضي العام خالل تم وقد. المجاورة والدول سوريا من كل في رةخط إنسانية حالةالوصول إلى  من لصراعتمخض ا

 المحتاجين األشخاص عدد فإن اإلنسانية، الشؤون تنسيق لمكتب وفقا  و. الحدود وعبر داخليا األفراد من أكبر تشريد عدد

 يقدر ما اآلن ويوجد. فقط واحد عام خالل في المائة ٩۳٩ قدرها بزيادة أي ،مليون شخص ۳،٠ قد وصل إلى سوريا داخل

 أعداد ازداد وقد. في المائة ٥٤٩ قدرها الذين ازدادوا بنسبة البالد، داخل السوريين مليون شخص من المشردين ٥،٦ـب

 وتركيا واألردن لبنان كل من في الجئ مليون ۳٥،٩ـب يقدر ما اآلن , حيث يوجدفي المائة ٤٦٩ بنسبة أيضا   الالجئين

 .أفريقيا وشمال ومصر والعراق

وهو  - ٩٩١۳ كانون األول ١٦ في جديد نداء إلى إطالق المتحدة ألمما المتزايدة واالحتياجات األوضاع تدهور وقد دفع

 إلى السورية اإلقليمية االستجابة وخطة السورية لحكومةل المعدلة ستجابةاإل خطةوتدعو . المتحدة األمم تاريخ في األكبر

 .المجاورة والدول سوريةل اإلنسانية المساعدات تقديمل المجموع في أمريكي دوالر مليار ٥،٦ تخصيص

كانون الثاني  ١٥ في الكويت مدينة في ورياسل التبرعات إلعالن المستوى الرفيع الثاني الدولي المؤتمر قرر إجراءمن الم  و

 لماليين األساسية اإلنسانية المساعدات لتوفير الدولي المالي الدعم من المزيد حشد إلى المؤتمر ويهدف. ٩٩١٤ من عام

, الكويت دولة أمير باستضافة مون كي بان المتحدة، لألمم العام األمين قبل من وسيتم ترأس المؤتمر. المحتاجين السوريين

 .الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ السمو صاحب

  األوروبي االتحادتمويل 

التي  تعهداتوذلك من خالل ال ,األزمة هذه في المانحة الجهات أكبر هي( األعضاء والدول المفوضية) األوروبي االتحادإن 

 لتقديم حزيران ٦ يوم واعتماد ٩٩١۳ كانون الثاني من عام ۳٩ يوم الكويت في للمانحين األول المؤتمر بعد تسليمهاتم 

 في بما ،مليون يورو ٤٩٩ مجموعه مبلغب السورية األزمة مواجهةل األوروبي االتحاد مساعدات من جديدة رئيسية حزمة

 األوروبي االتحاد التي تعهد اإلنسانية المساعدات مجموع وبذلك يصل اإلنسانية، المساعدات في مليون يورو ٩٥٩ ذلك



 
 

 
 
 
 

مليون  ٥١٥ من وأكثر األعضاء، الدول منمليار يورو  ٩٠،١ من أكثر -مليار يورو ٦،١ من أكثر بتقديمها حتى اآلن إلى

 آلية تفعيل خالل من واألردن تركيا إلى عينية مساعدات تقديم تم كما. للمفوضية اإلنسانية المساعدات ميزانية منيورو 

 بقيمة األصناف من وغيرها والسخانات والبطانيات اإلسعاف سيارات تسليم إلى أدت والتي األوروبية، المدنية الحماية

 غير األوروبي تحاداإل أدوات خالل من مليون يورو ٤٠١تخصيص  تم كما. مليون يورو ٥،٩ى وصلت إل إجمالية

مليار  ٩ من أكثر إلى المجموع ليصل -( المحلية والمجتمعات المجتمعات ستضافةإ ودعم لتعليم،ا أي) األخرى اإلنسانية

 .٩٩١۳وحتى عام  ٩٩١١ يورو منذ عام

 

 

 


