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Κρίση στη Συρία: 5,3 δισ. ευρώ διατέθηκαν από χορηγούς για το 2021 και
μετέπειτα κατά την 5η διάσκεψη των Βρυξελλών

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2021

Κατά την πέμπτη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της
ευρύτερης περιοχής», στην οποία συμπροεδρεύουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα
Έθνη, η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε να χορηγήσει 5,3 δισ. ευρώ για το 2021 και μετέπειτα για τη
Συρία και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο πληθυσμό Σύριων προσφύγων. Από το
ποσό αυτό, η ΕΕ ανακοίνωσε 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,12 δισ. ευρώ προέρχονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 2,6 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ στο σύνολό της παραμένει ο
μεγαλύτερος χορηγός με 24,9 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και βοήθεια
σταθεροποίησης και ανθεκτικότητας, που έχουν χορηγηθεί συλλογικά από την έναρξη της κρίσης το
2011 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.

Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε: «Μια δεκαετία αφότου οι Σύριοι
κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας ελευθερία, δικαιοσύνη και οικονομικές προοπτικές, τα αιτήματά
τους παραμένουν χωρίς ανταπόκριση και στη χώρα επικρατεί χάος. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν
παράσχει τη μεγαλύτερη στήριξη στους Σύριους κατά την τελευταία δεκαετία και εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι εναπόκειται στους Σύριους να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους. Ένα μέλλον
στο οποίο όλοι οι Σύριοι θα αισθάνονται ασφαλείς, ελεύθεροι και θα ζουν με αξιοπρέπεια. Με τη
διάσκεψη των Βρυξελλών, η ΕΕ συγκέντρωσε εκ νέου τη διεθνή κοινότητα για την επιβεβαίωση την
πολιτικής και οικονομικής στήριξής μας προς τους Σύριους και προς τις γειτονικές χώρες, καθώς και
για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση.»

Ο αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων επίτροπος, κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, πρόσθεσε: Δυστυχώς,
εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία. Εδώ και μια
δεκαετία, καταστροφικές συγκρούσεις εξακολουθούν να πλήττουν εκατομμύρια Σύριους, μεταξύ των
οποίων γυναίκες και παιδιά. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να αγνοεί το δράμα των πληττόμενων
πολιτών. Η ΕΕ εντείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια προκειμένου να σώσει ζωές στην περιοχή.
Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε τον συριακό λαό και τις κοινότητες υποδοχής.»

Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε: «Μετά από 10 χρόνια σύγκρουσης
στη Συρία, με βαρύτατο τίμημα για τον συριακό πληθυσμό και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν
Σύριους πρόσφυγες, η κατάσταση στην περιοχή δεν είναι βιώσιμη. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια
μηνύματα που προέκυψαν από τη σημερινή 5η διάσκεψη των Βρυξελλών. Και η στήριξη της ΕΕ δεν
θα σταματήσει με τη σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια που επιβεβαιώθηκε σήμερα: Το «νέο μας
θεματολόγιο για τη Μεσόγειο» προβλέπει ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο που θα συμβάλει στη
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της περιοχής και θα βοηθήσει τη σταθεροποίησή της.»

Περισσότερες από 80 χώρες και διεθνείς οργανισμοί εκπροσωπήθηκαν στην 5η διάσκεψη των
Βρυξελλών, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 και 30 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες
εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, και ανανέωσαν τη στήριξή
τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για μια συνολική πολιτική επίλυση
της σύγκρουσης. Η 5η διάσκεψη των Βρυξελλών αποτέλεσε επίσης μια μοναδική πλατφόρμα διαλόγου
με την κοινωνία των πολιτών στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συμπρόεδροι εξέδωσαν κοινή δήλωση.

Ιστορικό

Από το 2017, οι διασκέψεις των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της
ευρύτερης περιοχής» έχουν συνενώσει τη διεθνή κοινότητα για να στηριχθούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ
υπέρ μιας πολιτικής λύσης στη σύγκρουση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. Έδωσαν τη δυνατότητα στην κοινότητα των χορηγών να παράσχει ζωτικής
σημασίας ανθρωπιστική και οικονομική στήριξη στον πληθυσμό της Συρίας και στις γειτονικές χώρες
που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες. Επιπλέον, οι 5 διασκέψεις λειτούργησαν επίσης ως πλατφόρμα
συνάντησης εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
από τη Συρία, την ευρύτερη περιοχή και της διεθνούς μη κυβερνητικής κοινωνίας, καθώς και της
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κοινωνίας των πολιτών, από κοινού με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής κατά τη διάρκεια των
«Ημερών διαλόγου».

Ημέρα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών

Κατά τη διάρκεια των τριών συζητήσεων των Ημερών Διαλόγου στις 29 Μαρτίου, οι οποίες
μεταδόθηκαν ζωντανά, εκπρόσωποι από συριακές, περιφερειακές και διεθνείς μη κυβερνητικές
οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντάλλαξαν απόψεις με υπουργούς και
ανώτερους φορείς λήψης αποφάσεων από την ΕΕ, τον ΟΗΕ, τις γειτονικές χώρες της Συρίας και
άλλους διεθνείς εταίρους. Οι συζητήσεις συμπλήρωσαν την ευρεία διαδικτυακή διαδικασία
διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021, συγκεντρώνοντας
σχόλια από περισσότερα από 1 500 άτομα και οργανώσεις. Οι συστάσεις διαβιβάστηκαν από εισηγητές
ΜΚΟ στη σημερινή υπουργική σύνοδο.

Η Ημέρα Διαλόγου εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Παράλληλες και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά παράλληλες εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες εταίρους, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και
άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το οποίο
έχει χορηγήσει πάνω από 2,3 δισ. ευρώ από την ΕΕ, από 21 κράτη μέλη της ΕΕ, από το Ηνωμένο
Βασίλειο και από την Τουρκία για την ανακούφιση των συνεπειών της κρίσης αφότου ιδρύθηκε τον
Δεκέμβριο του 2014, διοργάνωσε υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας από τις 15 έως τις 30 Μαρτίου, μαζί
με δέκα δήμους της περιοχής των Βρυξελλών, όπου παρουσιάζονται πορτραίτα γυναικών, ανδρών,
αγοριών και κοριτσιών που επλήγησαν από τη συριακή κρίση, αποκαλύπτοντας τη δύναμη και την
αντοχή των εξόριστων Σύριων, καθώς και όσων τους υποδέχονται στις γειτονικές χώρες της Συρίας. Τα
πορτραίτα τους παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Η ΕΕ, σε συνεργασία με το Lagrange Points Brussels, διοργάνωσε τέσσερις διαδικτυακές συναυλίες
στις οποίες συμμετείχαν διάφοροι Σύριοι μουσικοί, περιστρεφόμενοι δερβίσηδες και ποιητές·
διαδικτυακή εισαγωγή στη συριακή κουζίνα· και έκθεση ζωγραφικής στο Lagrange Points Brussels.
Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ο ιστότοπος της Διάσκεψης

Δήλωση των συμπροέδρων

Έκθεση παρακολούθησης της χρηματοδότησης

Έκθεση σχετικά με τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών

Βίντεο και φωτογραφίες: Ημέρα Διαλόγου και Υπουργική Σύνοδος

Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ και η κρίση στη Συρία

Αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία: ενημερωτικά δελτία για τη στήριξη της ΕΕ στην Ιορδανία, τον
Λίβανο, τη Συρία και την Τουρκία

Ομιλία του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ στην εναρκτήρια συνεδρίαση

Παρατηρήσεις του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου

Έκθεση «Φωνές από τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή»

IP/21/1464

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Nabila MASSRALI (+32 2 298 80 93)
Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Zoï MULETIER (+32 2 299 43 06)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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