
 االتحاد األوروبي

2016أيار  23، الخارجية مجلس الشؤون  

 "تهديد "داعشو  سورية و العراقالمتعلقة بخلص إليه المجلس حول استراتيجية االتحاد األوروبي اإلقليمية  ما

 

في استراتيجية االتحاد األوروبي اإلقليمية المتعلقة بسورية و  بداية  يعيد االتحاد األوروبي تأكيد التزامه المعلن  -1

بتحقيق السلم و االستقرار و األمان على نحو دائم في كل من سورية و  ،2015تهديد "داعش" في آذار  والعراق 

ن المجتمعسم به اـ  ما يت، و إنهاء معاناة شعب سورية و العراق، و الحفاظ على على نطاق أوسعالعراق و المنطقة 

ثقافي من إرث المنطقة ما تتمتع به األعراق و األديان و الطوائف، إضافة إلى ي من تعددية العراق والسوري 

د السياسي و يغني. و في سياق هذا الجهد، سيقوم االتحاد األوروبي بحشد كافة الموارد المطلوبة على الصع

  األمني و التنموي.

أيضا   زك  ه سيراإلنسانية وفق المبادىء اإلنسانية. كما أنساعدات االتحاد األوروبي التزاما  متينا  بتأمين الميلتزم 

ن االتحاد األوروبي و األساسية لسبا  األالجهود المتواصلة لمعالجة على  تدفق الالجئين. منذ بداية الصراع، أم 

هذا و تتطلب مكافحة "داعش" على المدى الطويل مليارات يورو لمعالجة أسبابه و نتائجه.  6.2الدول األعضاء 

و في هذا السياق،  .االجتماعي-، السياسي منها و االقتصاديلت انتشار اإلرها التي سه   معالجة األسبا  األساسية

في  ار االتحاد األوروبي دعمه للتحالف الدولي الهادف إلى تحقيق المزيد من تراجع لداعش وصوال  إلى دحرهيكر  

 الذي مصدرهاإلرها  تهديد من جديد تصميمه على حماية مواطني االتحاد األوروبي من  ؤكدا  ، منهاية المطاف

وائح األمم المتحدة، من خالل العمل المشترك بين االتحاد لالمدرجة على مات اإلرهابية من المنظ اداعش و غيره

   األوروبي و الدول األعضاء.

و المفعول سارية  ما زالتقام االتحاد األوروبي بمراجعة تنفيذ االستراتيجية إلى اآلن، و الحظ أن أهدافها  -2

في رت عما كانت عليه وبي أن الظروف قد تغي  يالحظ االتحاد األوركما . يتواصل السعي إلى إنجازهاينبغي أن 

و  النتائج،الطرق المبي نة في هذه  معتنفيذ االستراتيجية يتكي ف أن . بغية االستجابة، ينبغي االستراتجيةمستهل  

. سيستمر االتحاد 2015بالتنسيق الوثيق مع أنشطة الدول األعضاء بما ينسجم و نتائج المجلس في شباط و آذار 

تهديد داعش، ستراتيجية اإلقليمية المتعلقة بسورية و العراق وهذه االاألوروبي و الدول األعضاء في تنفيذ 

 . 2015آذار  متطل عين قدما  إلى التقرير التالي حول تنفيذ استراتيجية

 

 سورية

ر االتحاد األوروبي التزامه بكل من وحدة الدولة السور -3 و سيادتها و سالمة أراضيها و استقاللها، مناشدا   يةيكر 

.اإلضرار بوحدتهأو البلد  من شأنه أن يفضي إلى تفكككل ما جميعها االمتناع عن الصراع أطراف   

و بناء  على ذلك فإن االتحاد األوروبي يؤمن بأن العملية السياسية التي أطلقتها المجموعة الدولية لدعم سورية  -4

إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من خمس إلى  و بقيادة األمم المتحدة هي السبيل الوحيد باإلجماع مجلس األمنبتأييد 
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 و بيان جنيف 2268و  2254قراري مجلس األمن  ضمان تنفيذجهدا  من أجل  وأنه لن يألسنوات في سورية، كما 

السوريين هو ما مشاركة . إن االنتقال السياسي المستند إلى مبادىء بيان جنيف و الذي يتم  بقيادة و تنفيذا  كامال  

و  آمنةروط السوريين من العودة إلى ديارهم بشو تمكين  هاو هزيمة داعش في سوريةحالل السلم الدائم في إليلزم 

. مساهمة في إعادة إعمار البلدال  

ال ليدعو االتحاد األوروبي األطراف جميعها إلى دعم  عملية من شأنها أن تؤدي إلى انتقال شامل و موثوق. كما فع 

النتقال سياسي  فعلييحث  االتحاد األوروبي النظام السوري على أن يبادر أخيرا  إلى وضع خطته من أجل تنفيذ 

نات  تشهد سالما  دائما   كن لسورية أن. ال يمحقيقي في ظل  القيادة الحالية، و ليس قبل أن تتحقق تطل عات مكو 

  و تتم معالجة مظالمه المشروعة.المجتمع السوري جميعها 

ب االتحاد األوروبي بحصيلة االجتماع الوزاري للمجموعة الدولية  -5  17دعم سورية و المنعقد في تاريخ ليرح 

اتفاق تنفيذ  عزيزبما في وسعهم من أجل اإلسراع في تجميعا  عة ويصر  على ضرورة قيام أعضاء المجمأيار، كما 

نزالها جوا  ، بما في ذلك إافةضمان وصول المعونات اإلنسانية إلى المناطق كو ، و مراقبته وقف األعمال العدائية

م في موضوع المعتقلين، قتضي حيث ت و عبر الجسور الجوية ستئناف المحادثات ال تهيئة  الحاجة، و تحقيق تقد 

ل إلى اتفاق قبل األول من شهر آ  السورية على نحو موثوق. ال بد من مفاوضات جادة من أجل التوص   -السورية 

كاملة الصالحيات  و غير طائفية و شاملةانتقالية واسعة و  يتعلق بانتقال سياسي حقيقي  يشمل هيئة حكمفيما 

  .التنفيذية

  

 

 

 

 على ذلك فإن االتحاد األوروبي سيعزز عمله الجماعي من أجل: و بناء   -6

الساعية إلى تسهيل المفاوضات الشاملة و المستمرة و جهود المبعوث األممي الخاص ال لدعمنا الفع   تكثيف -

ضمان مشاركة النساء و المجتمع في المجموعة الدولية لدعم سورية، و  فعاال  عضوا    ناالسورية، بصفت-السورية 

 لة. المدني مشاركة فعا  

رضة إلى المحادثات اتكثيف دعم المعارضة السورية و ال سيما الهيئة العليا للمفاوضات بصفتها وفد المع -

مبادرة السالم الشامل في سورية. لاألمم المتحدة، بما في ذلك عبر االستخدام الكامل وساطة المنعقدة في جنيف و ب

إضافة إلى تشجيع الهيئة العليا للمفاوضات على متابعة توضيح رؤيتها لالنتقال السياسي و االنخراط الكامل في 

 عملية جنيف.

، إضافة إلى إعادة تنفيذا  كامال   األمميةتنفيذ خارطة الطريق  في العمل علىالفاعلين اإلقليميين األساسيين  إشراك -

، و السيما النظام السوري، على تسخير هذا النفوذ من أجل تأدية دور المتنازعينحث  األطراف ذات النفوذ على 

  بن اء في العملية. 
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، و تعزيزه مال العدائيةوقف األعاتفاق المجموعة الدولية لدعم سورية من أجل تنشيط عمل دعم جهود فريق  -

تخفيف معاناة الشعب السوري لإضافة إلى توسيع وقف النار. إن اتفاق وقف األعمال العدائية أساسي، ليس 

فحسب، بل إلعادة الثقة بالعملية السياسية لدى مختلف األطراف. هذا و يدين االتحاد األوروبي كافة االعتداءات 

سيما على المنشآت الطبية و المدارس و األسواق و مخي مات النازحين  البنى التحتية المدنية، و ال ن وعلى المدنيي

في الداخل. كما يدين االتحاد األوروبي بشدة ما يقوم به النظام السوري من هجمات مفرطة في القوة و غير 

   .في سورية سكانعن حماية البأن السلطات السورية هي المسؤولة الرئيسة را  ذك  ، مضد شعبه المتكافئة

إلى فريق العمل اإلنساني في المجموعة الدولية لدعم سورية بالتوازي مع متابعة العمل المقد مة تعزيز مساهمته  -

حترام ضمانا  الو  ،اإلنساني على األرض لضمان وصول المساعدات اإلنسانية دونما عرقلة إلى المحتاجين

قبل األطراف كافة. كما يحث  االتحاد األوروبي النظام و كافة أطراف النزاع على من  القانون اإلنساني الدولي

بما في ذلك المواد  السريع و المتواصلتسليم المعونات لمعونات اإلنسانية و إنهاء عرقلة الكامل لوصول تاحة الإ

ل النظام المسؤولة الكبرى يتحم   ذيالمناطق المأهولة و ال محاصرةعبر كتكتيك حربي  الطبية. إن تجويع المدنيين

على الفور، كما يدعو االتحاد األوروبي إلى إطالق سراح أي شخص معتقل تعسفيا   خالف القانون الدولي. يعنه، 

ميع بما في ذلك األقليات للجحقوق اإلنسان كافة األطراف في سورية لو ال سيما النساء و األطفال، و احترام 

.الدينية و العرقية  

ير غاالعتداءات الفظائع و بشدة كافة  ، مدينا  التحالف الدولي في مكافحة داعش في سوريةعمل متابعة دعم  -

التي يرتكبها داعش و غيرها من المجموعات اإلرهابية المدرجة على لوائح األمم المتحدة ضد الشعب  الممي زة

.السوري  

في مجاالت  الواقعة تحت سيطرة المعارضة المعتدلة،تعزيز دعمه للمجتمع المدني السوري بدءا  بالمناطق  -

 و إحاللحقوق اإلنسان و المحاسبة، و المحلية، دارة تأمين الخدمات العامة و اإل والمساعدة على الصمود ك

المسائل المتعلقة بالجنسين و باألقليات، بغية تعزيز مقدراته من أجل المشاركة في االنتقال و استقرار و السالم، 

.البلد  

المساعدة عبر الحدود مع الدعم من داخل سورية، كما سيهدف إلى تأمين  دمجالسعي إلى زيادة المساعدة ب -

. ها من الصمودتمكينعبر سورية و سكان حاجات ال تلبيةالمعونة كجزء من جهود أوسع ل  

ر في جهود التعافي و إعادة التأهيل في سورية بغية اإلسراع في دعم تحضيراته من أجل االنخراط المبك   تكثيف -

عبر دعم و أيضا  إحالل االستقرار و إعادة اإلعمار و عودة الالجئين عندما يتم التوصل إلى االنتقال السياسي، 

.فاقما بعد االتستقرار االترسيخ دعائم تنسيق من أجل التخطيط و الفرق عمل وكاالت األمم المتحدة في   

رين في الداخل و  -7 منذ بداية الصراع، دعم االتحاد األوروبي و الدول األعضاء الالجئين السوريين و المهج 

في دات المقد مة التعه  م االتحاد األوروبي و الدول األعضاء قرابة ثلثي ضيفة عبر المنطقة. و قد قد  المجتمعات الم  

 علىو سريعا  ذه االلتزامات ه، و سيعمل على تنفيذ 2016"مؤتمر دعم سورية و المنطقة" المنعقد في لندن 

الصحة و فرص العمل من و التعليم  و سبل العيش تأمين نطقة بغية تحفيز النمو االقتصادي ومساعدة حكومات الم

.تحضير من أجل عودة الالجئين إلى بلدهمالو  يةمستقبلأفقا  أجل الالجئين السوريين، بهدف منح الناس   
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ر االتحاد األوروبي أدواته جميعها يمي استجابة االئتمان اإلقل، و ال سيما صندوق تسخير أفضل   هذا و سيسخ 

مشترك من االتحاد المويل نتيجة التيورو  ونملي 730لألزمة السورية، )صندوق مدد( و الذي بلغت قيمته اآلن 

ستقرار في المنطقة و عدم االامتداد مفاعيل األوروبي و الدول األعضاء، بغية معالجة األزمة السورية و احتواء 

و زيادتها األخرى إلى مواصلة مساهماتها البلدان ال سيما لبنان و األردن و تركية. و يدعو االتحاد األوروبي 

.استجابة لألزمة  

 

 

 حقوق اإلنسانالخطيرة لنتهاكات االا يتعلق بكافة مفياالنتقاليتين ر االتحاد األوروبي دعمه القوي  للعدالة و المساءلة يكر   -8

بما في ذلك أي انتهاك من شأنه أن يعد  جريمة حر  مرتكبة في سورية من قبل  ،و انتهاكات القانون اإلنساني الدولي

ب  ئيةمحكمة الجناالالحالة إلى مجلس األمن كيما يحيل د دعوته كما يجد   .األطراف كلها، بما فيها داعش الدولية. و يرح 

األطراف جميعا  إلى التعاون، و ال سيما النظام السوري من أجل إتاحة  لجنة التحقيق داعيا  االتحاد األوروبي بتجديد تفويض 

.الوصول حسبما يلزم  

 العراق

[Para 9 to 15 please refer to the EN original version] 

(األصلية نكليزيةإلى النسخة اإل عودة: الرجاء ال14إلى  9)المقاطع من   

[http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/st09105_en16_pdf/] 

 مكافحة داعش

و . وراءهاما وروبة و ألو  ،ةكليبيفي المنطقة ل داعش تهديدا  واضحا  لشعب سورية و العراق و بلدان أخرى شك  ت -16

سيستمر في االنخراط في  2249بال تحفظ و وفقا  لقرار مجلس األمن يدينانها االتحاد األوروبي و الدول األعضاء عليه فإن 

و الفظائع و القتل و انتهاكات حقوق اإلنسان و غيرها من  منع االعتداءات غير المميزة و الموجهةتالسبل التي من شأنها أن 

. المدرجة على لوائح األمم المتحدةرتكبها داعش و غيرها من الجماعات اإلرهابية تاإلنساني الدولي التي  انتهاكات القانون

 واإلرث الثقافي األثري  تالفإأو  رتدميو مكافحة كما يعلن االتحاد األوروبي استعداده لدعم الجهود الدولية المبذولة لمنع 

التحالف الدولي مؤخرا  ضد  احققه ات التيب االتحاد األوروبي بالنجاحو يرح   ه.جارغير المشروع بو االت   هتهريب و هنهب

لتعاون بين االتحاد األوروبي و الدول اتحقيق المزيد من النجاحات مستقبال  من خالل استمرار  يةإمكانقر  بداعش، و ي

  .إجراءاته وفق الطبيعة المتغيرة لتهديد داعشسيكي ف التحاد األوروبي ، علما  بأن ااألعضاء

من خالل  ذلك ا بجهود التحالف الدولي لمكافحة داعش، بما فيمالتزامه اءالدول األعضر االتحاد األوروبي و يكر    -17

 نتدى، و التعاون مع الشركاء في إطار المو المشاركة الفعالة فيها مجموعات العمل ضمن التحالف المشاركة في ترؤس

.العالمي لمكافحة اإلرها     

يؤكد االتحاد األوروبي أهمية المقاربة الشاملة طويلة األمد لمكافحة اإلرها  و منع التطرف العنفي و الهادفة إلى  -18

م على حرمان داعش من مالذه ، هاو إمداد هاو مصادر تمويل االقضاء على أسبابهما األساسية. و االتحاد األوروبي مصم 

دلدولي. كما أن االتحاد األوروبي ملتزم أيضا  بمنع داعش و عبر تعزيز أدواته الخاصة لمكافحة اإلرها  ا  توابعها من التمد 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/st09105_en16_pdf/
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الداخلية و  جوانباالتحاد األوروبي تعزيز إجراءاته لمكافحة اإلرها  بالتنسيق بين ال واصلسيإلى ذلك، إلى بلدان ثالثة. 

 الخارجية بالطرق التالية:

الشرق األوسط و شمال بلدان ى مع اإلرها  من خالل االنخراط عالي المستوتعميق التعاون في مجال األمن و مكافحة  -

بغية كبح  و مجلس التعاون الخليجي LAS ية و الدولية، بما في ذلكو تركية و غربي البلقان و المنظمات اإلقليمإفريقية 

معايير حقوق اإلنسان المراعاة التامة لمع تشار داعش و تدفق المقاتلين اإلرهابيين األجانب، و األسلحة و المال، جماح ان

 .الدولية

ضمنه، بما فيه التحالف الدولي لمكافحة داعش عن طريق المزيد من دعم المجموعات العاملة  فيتعزيز مساهمته  -

خفض تدفق المقاتلين األجانب، إحالل االستقرار في المناطق المحررة، الحد  من تمويل داعش و  عضويته فيها، من أجل

لذي ا 1373األمن قرار مجلس وفقا  لت الصلة. لتنفيذ كافة قرارات مجلس األمن ذاو دعم بلدان المنطقة  مكافحة رسائلها،

ن اإلرشاد من أجل مقاربة وطنية لمكافحة داعش، و قرار بتنفيذ (، يلتزم االتحاد األوروبي 2015) 2253 األمن مجلس يؤم 

عطيل المنظمة و تعمل بغية عرقلة ضد داعش و توابعها العقوبات المستقلة التي فرضها االتحاد األوروبي و األمم المتحدة 

  .الشبكات الجهادية

ف العنفي إلى منع و مكتعزيز مساعدته الفنية للبلدان الثالثة من أجل تطوير استراتيجيات وطنية تهدف  -  وفقا  افحة التطر 

، و دعم الخطة المذكورة إب ان مراجعة استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرها  ألمم المتحدةاأمين عام  خطة عملل

 المزمعة في شهر حزيران.

المنطقة بكل ما يتوفر من سبل و معالجة مخاطر األسلحة الكيماوية و البيولوجية و اإلشعاعية و النووية و المتفجرات في  -

، و ال سيما األسلحة الصغيرة و الخفيفة، بغية المساهمة في و تحويلها األسلحةبجار غير المشروع وسائل، إضافة إلى االت  

  إحالل االستقرار و األمن في المنطقة.

ف ضمن التحالف الدولي إضافة إلى التعاون مع ا - لبلدان اإلسالمية، عبر التشارك في تعزيز عمله في مجال مكافحة التطر 

االجتماعي، ترويج الحوار  تواصلاالتحاد األوروبي مع مشغلي اإلنترنت و وسائل التعاون ، تعزيز أفضل التطبيقات

ف و تشجيع التسامح، االنخراط مع قادة شريحة الشبا ، تحسين اال اجتثاثبغية  يينالثقافي و الديني البين تصال التطر 

 تصالخلية االو االستراتيجي لسورية،  تصالفي مجال اال ستشاريفريق االالمن خالل اتيجي و التوعية، بما في ذلك االستر

 اتمجتمعالعالمي إلشراك الصندوق الو مركز هداية، و المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون، و التابعة للتحالف الدولي، 

ف.في جنيف مساعدتها على الصمود و  محليةال   و شبكة التوعية حول التطر 

في ق ممنهج و منس  إسهام ضبط الحدود الخارجية عبر رفع نسبة كافحة المقاتلين األجانب، و ال سيما عن طريق شديد مت -

 .، يوروبول، وثائق السفر المسروقة و المفقودة(2الملفات المالئمة )نظام معلومات شنغن 

-  

مكافحة تمويل اإلرها ، لعبر تسريع تنفيذ خطة عمل االتحاد األوروبي  تمويل اإلرها تعطيل تعزيز جهوده الهادفة إلى  -

إلى ذلك، ط و السلع الثقافية. فمكافحة تبييض األموال و التجارة غير المشروعة بالنو اإلرهابيين،  أصولو ال سيما تجميد 

لى إمبادرات المساعدة الفنية  قديمو تت الصلة ذاتوصيات فريق عمل الخطة المالية  عم المنطقة باالستجابة إلىتعميق د

 في المنطقة.جهات المنظ مة سلطات المالية و الال


