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 المفوضية األوروبية

 بيان صحفي

 ٤١٠٢نيسان  ۳بروكسل,          

 مليون الجئ إلى لبنان في السوريين وصول عدد الالجئين بعد أخرى مأساوية مرحلة

 الالجئين عدد أن بعد إبالغها ألزماتل واالستجابة اإلنسانية والمساعدات الدولي التعاون مفوضة ورجيفايج كريستالينا بيان

 .الجئ مليون ٠ إلى اآلن وصل لبنان في المسجلين السوريين

 لمليونا لبنان فيالذين يلتمسون الحماية  الالجئين عدد بعد أن تعدى أخرى مأساوية مرحلةالسورية في  زمةاأل تسببت قدل"

 الدولة باإلضافة إلى  أمنفي المجاالت المتعلقة ب فادحة خسائر إلى مفتوحة حدودهم الذين أبقوا يينلبنانال كرم أدىو. الجئ

 .ضيوفه ات معقالمش تقاسمي ما غالبا   الذي الشعب اللبناني على ضخم عبء خلق

 لم ما أطفالو نساءو رجال من شخص مليون الذي يعيشه والحرمان المعاناة اإلنسانية الناحية من نتصور أن الصعب من 

 أن أعلم أنا و المنطقة، إلى زياراتي خالل الالجئين عائالت من العديد بؤس و معاناة رأيت لقد. بكل فرد على حدة نفكر

 نصف من أكثر, حيث تشكل تلك الفئة لبنان في األطفال محنة هو أكثر يؤلمني ماإن . وأساسي حيوي أمر مساعداتنا

 .الالجئين

مليار  ٦،٤ من أكثرب المنطقة في كبير بشكل فيه األعضاء الدول إلى جانب األوروبي االتحادساهم  ، النزاع هذا بداية منذ

مليون يورو  ٦٠٦ الرقم هذا ويشمل. الطويل المدى علىاالحتياجات و اإلنسانية لالحتياجات لالستجابةيورو تم تخصيصها 

 هذا من الرغم علىو. لبنانمنها إلى  في المائة ٤٦ من أكثر وقد تم تقديم ،للمفوضية اإلنسانية المساعدات ميزانية من

 .سياسيالحل ال هو األزمة من المتضررين لماليين الوحيد المستدام الحل أن الواضح من التمويل،

 اظهار أوروبا ستواصل األثناء، هذه فيو. الرهيبة الحرب لهذه حد لوضع ممكن جهد كل بذلل الدولي المجتمع أناشد إنني

 ديارهم إلى العودة من يتمكنوا حتى واألمن السالم الذين تتمثل أمنيتهم الوحيدة في تحقيق ،ضعفا   األكثر الفئات مع اتضامنه

 ".حياتهم بناء وإعادة

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات:

 اإلنسانية والحماية المدنية:المفوضية األوروبية للمساعدات 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

 arabic.eu-http://echoوباللغة العربية: 

 ورجيفا:يي للمفوضة جالموقع اإللكترون

2014/georgieva/index_en.htm-http://ec.europa.eu/commission_2010 

 لالتصال:

 +(۳٦ ٦ ٦٠٢ ٩٠ ٩٠)         دافيد شاروك

 +(۳٦ ٦ ٦٠٥ ۷٥ ١۷)      أيرينا نوفاكوفا
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