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 جيورجيفا، المفوضة حضرة

  غوتييرس، المفوض حضرة

 االتحاد في األعضاء الدولو والحكومة النواب ومجلس الجمهورية رئاسة وممثلو والسعادة المعالي أصحاب

  الدولية، األسرة من واألصدقاء الدبلوماسي السلك أعضاءو األوروبي

 والسادة، السيدات حضرة

 

 الشمس إلى والشتاء الصقيع من انتقاالا  بيروت إلى بروكسل من الرحلة تكون السنة، من طويلة لفترة

 المخاطر جميع مع حل   قد فالشتاء. مفوضتنا إلى بالنسبة اآلن الحال هي هذه ليست لألسف لكن – والدفء

 الذين األشخاص في أفكر وأنا هذا أقول. ةهش   ظروف في تعيش التي للعائالت يسببها التي والصعوبات

 أدعوكم لذلك. لهم األماكن بتوفير تكرمت التي اللبنانية الجماعات في وكذلك لبنان إلى سوريا من يهربون

 .المقبلة األشهر وخالل الليلة ذهه العائالت هذه ستعانيه ما كل ما في التفكير إلى المساء هذا في

 الحساسيات وضعنا إذاو. انتباهنا يفت لم وحكومة شعباا  لبنان أظهره الذي غالباا  واضعالمتو الكبير االلتزام إن  

. سوريا من الجئ ألف 511 األقل على بيوتهم في اآلن حتى واللبنانيون لبنان استقبل فقد جانباا، السياسية

 للشعب الشكر لتقديم جداا  مناسب توقيت في وغوتييرس جيورجيفا المفوضين زيارة تأتي اإلطار، هذا فيو

 .  اإلنسانية االحتياجات تلبية في الحكومة جهود ودعم اللبناني

 سواء – الالجئين معاناة من التخفيف في المساهمة في بقوة نومنخرطو ملتزمون األوروبي االتحاد في إننا

 لذلك. المستضيفة اللبنانية الجماعات ودعم – العالم من ىأخر منطقة أي من أو فلسطينيين أو سوريين كانوا

 المدني والمجتمع المتحدة األمم ووكاالت الوطنية السلطات ومع األعضاء دولنا مع وثيقة بشراكة نعمل

 .المساء هذا لهم االمتنان عن اإلعراب أود   والذين اإلنسانيين، شركائنا وجميع

 مبلغاا  األوروبي االتحاد في األعضاء الدول وخصصت يورو مليون 022 من أكثر خصصنا اليوم، حتى

 المخصصة المبالغ إجمالي رفع مما األجل، والطويلة المتوسطة المبادرات وكذلك االحتياجات لتلبية موازياا 

 نجيب الوزراء مجلس رئيس دولة أعلنها التي الوطنية االستجابة خطة وتشكل. يورو مليون 022 إلى

 مظلة تحت كلهم اإلنسانية اإلغاثة عاملي جمع نحو إيجابية خطوة الشهر هذا من سابق وقت في ميقاتي



 حاجة هناك زال ما الحال، وبطبيعة. العملية هذه لدعم استعداده األوروبي االتحاد ويبدي. اللبنانية الحكومة

 . استطاعتنا قدر على المساعدة في نستمر وسوف للمزيد،

 .جيورجيفا للمفوضة اآلن الكلمة أعطي

 

 

 


