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IVمؤمتر بروكسل      30 يونيو 2020

االتحاد األوروبي 
و األزمة في سوريا

حــوار شــامل و موثــوق بوســاطة األمــم المتحــدة فــي جنيــف 
يملكــه و يقــوده الســوريون، بصفتــه الســبيل الوحيــد إلــى 
األمــام نحــو حــّل سياســي حقيقــي و مســتقبل مزدهــر ســلمّي 
للشــعب الســوري. يحافــظ االتحــاد األوروبــي علــى انخراطــه 
ــع  ــم، وم ــن جميعه ــن والدوليي ــركاء اإلقليميي ــع الش ــال م الفّع
المجتمــع المدنــي الســوري لدعــم عمليــة جنيــف التــي تقودهــا 

األمــم المتحــدة.

 كمــا يواصــل دعــم الشــعب الســوري والاجئيــن والمجتمعــات 
المحليــة الُمضيفــة فــي بلــدان الجــوار، عبــر مســاعدات إنســانية 
ــن  ــتقرار.  يؤم ــيخ االس ــات ترس ــة ومعون ــة واقتصادي وتنموي
االتحــاد األوروبــي إيمانــاً راســخاً بــأن الســام المســتدام يترافق 
وإعــادة لُحمــة النســيج االجتماعــي الســوري. ال يمكــن تحقيــق 
هــذه العمليــة إال عندمــا يشــعر الســوريون قاطبــة باألمــان 

والحريــة وعندمــا يتمكنــون مــن العيــش بكرامــة فــي بلدهــم.

ــانية للشــعب  ــات اإلنس ــة االحتياج ــو تلبي ــوري ه ــا الف ــتدعي اهتماَمن ــا يس إن م
الســوري، و العمــل علــى إنجــاز وقــف إطــاق نــار مســتدام و فــي كامــل أنحــاء 
ســوريا، و تحقيــق حــلّ سياســّي شــامل. إن مؤتمــر بروكســل أداة فّعالــة تمّكــن 
االتحــاد األوروبــي مــن االنخــراط مــع كافــة الفاعليــن ذوي الصلــة دعمــاً لجهــود 

األمــم المتحــدة السياســية و اإلنســانية.

جوزيف بوريل
املمثل األعلى لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية و السياسية األمنية

نائب رئيس املفوضية

مّت تبنــي قــرار مجلــس األمــن األممــي 2254 باإلجمــاع يف 18-12-2015، ويدعــو إلــى وقــف إطــاق النــار يف كامــل أنحــاء ســوريا وإتاحــة إيصــال 
املعونــات اإلنســانية دومنــا عرقلــة و تســوية سياســية يف ســوريا.

مت إصــدار بيــان جنيــف يف 30-06-2012 بعــد اجتمــاع مجموعــة العمــل مــن أجــل ســوريا والتــي تدعمهــا األمم املتحــدة. وقــد وضــع خطــة مــن 
ســت نقــاط بهــدف وقــف العنــف ودفــع اجلانبــن نحــو تســوية سياســية. مّت تبنيــه يف قــرار مجلــس األمــن األممــي 2118/2013.

الصــراع مســتمر منــذ عشــرة أعــوام و مــا زال الوضــع فــي 
ســوريا حرجــاً بوجــود ماييــن الســوريين المهّجريــن وبحاجــة إلــى 
الحمايــة والمســاعدة اإلنســانية. مــا زال العنــف مرتفــَع المســتوى، 
ــذي يلــوح فــي األفــق نحــو تحقيــق حــّل مســتدام  ــّدم ال كمــا أن التق
ــى  ــوم عل ــوريا الي ــك، س ــن ذل ــس م ــى العك ــل. عل للصــراع ضئي
ــا تمّخضــت  ــه م ــد فاقم ــل األم ــدام االســتقرار طوي مســاٍر مــن انع
عنــه جائحــة كورونــا مــن تداعيــات اجتماعيــة اقتصاديــة. لقــد 
أبــدى كل مــن لبنــان واألردن وتركيــا قــدراً اســتثنائياً مــن التضامــن 
ــي  ــة ف ــدان الُمضيف ــن البل ــا م ــى غيره ــة إل ــن، إضاف إزاء الاجئي
ــاعدة  ــى المس ــة إل ــت بحاج ــا زال ــراق. وم ــة كمصــر و الع المنطق

ــة.   ــة المتنامي ــم الُمضيف ــن ومجتمعاته ــات الاجئي ــة حاج لتلبي

 مــن شــأن حــلّ سياســي موثــوق ينســجم وقــرار مجلــس األمــن 
األممــي 2254 )1( وبيــان جنيــف 2012 )2( فقــط أن يضمــن 
مســتقباً ســلمياً واســتقراراً مســتداماً لــكل مــن ســوريا والمنطقــة. 
لهــذا الســبب، يســتمر االتحــاد األوروبــي فــي العمــل علــى دعــم



over 
€20 

billion

 

منــذ عــام 2011، فــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــات موجهــة ضــد نظــام 
األســد و داعميــه لوقــف القمــع و زيــادة الضغــط دعمــاً لتســوية سياســية 
مســتدامة لألزمــة الســورية بمــا ينســجم و قــرار مجلــس األمــن األممــي 

.2254

 تســتهدف عقوبــات االتحــاد األوروبــي علــى ســوريا فــي المقــام األول أفــراداً و كيانــات علــى نحــو 
مــة بحيــث تتجّنــب عرقلــة تأميــن المســاعدات اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك الجهــود  محــدد. و هــي مَصمَّ
ــزات  ــة أو التجهي ــذاء أو األدوي ــا. إّن صــادرات الغ ــة كورون ــة للتصــّدي لجائح ــة اإلضافي العالمي
الطبيــة كأجهــزة التنفــس االصطناعيــة و أجهــزة التهويــة غيــر خاضعــة لعقوبات االتحــاد األوروبي. 
ــة  ــى ســوريا، ثم ــول إل ــن الدخ ــة م ــورة و الممنوع ــة الخط ــاف محتمل ــى األصن ــى بالنســبة إل حت

اســتثناءات مســموحة ألغــراض إنســانية. 

عقوبــات االتحاد األوروبي

ــردي  ــق ف ــو ح ــة ه ــة والطوعي ــة والكريم ــودة اآلمن ــق الع إن ح
لاجئيــن والمّهجريــن داخلّيــا ويدعــم االتحــاد األوروبــي الاجئيــن 
ــي  ــْن، ك ــم. لك ــي وطنه ــان ف ــش بأم ــم بالعي ــوريين و طموحه الس
ــي  ــم، ينبغ ــى بلده ــودة إل ــن الع ــوريون م ــون الس ــن الاجئ يتمك
توفــر الشــروط الضروريــة. ويعمــل االتحــاد األوروبــي علــى 
UN� )نحــو وثيــق مــع مفــّوض األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 
HCR( علــى الشــروط الازمــة كــي تكــون العــودة المنظمــة 
آمنــة. إن مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن و غيرهــا مــن 
المنظمــات اإلنســانية المكلفــة بحاجــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى 
كافــة أنحــاء ســوريا لرصــد الوضــع. إال أن هــذه المتطّلبــات غيــر 

ــاً. ــة حالي محقق
 

ريثمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى تلبيــة شــروط الحمايــة الازمــة، 
ــة  ــوء ومواصل ــز اللج ــى حّي ــاظ عل ــي الحف ــن األساس ــيكون م س
ــة لهــم.  ــات الُمضيف ــن والمجتمع ــات صمــود الاجئي ــة متطلب تقوي
لهــذا الســبب، يســتمر االتحــاد األوروبــي فــي التضامــن مــع 
البلــدان الُمضيفــة لّاجئيــن وتقديــم الدعــم لهــا. ال تقتصــر مســاعدة 
االتحــاد األوروبــي اســتجابة لألزمــة الســورية علــى تحقيــق الفائــدة 
ــي  ــعب اللبنان ــاً الش ــمل أيض ــل تش ــم ب ــوريين وحده ــن الس لاجئي

واألردنــي والتركــي، إذ تســاعد فــي خلــق فــرص العمــل و البنــى 
التحتيــة بمــا فيــه ذلــك المــدارس وتحســين خدمــات الّصحــة والمياه. 
ــي  ــاد األوروب ــاعد االتح ــي، سيس ــّل سياس ــى ح ــل إل ــدى التوّص ل

ــام«. ــل الس ــي »ني ــوريين ف الس

 إال أنــه مــا مــن طــرق مختصــرة علــى المســار الــذي يــؤدي 
ــي مســتعداً  ــي. ســيكون االتحــاد األوروب ــى ســام مســتدام حقيق إل
ــال  ــدى ســريان انتق ــط ل ــوريا فق ــار س ــادة إعم ــي إع ــاعدة ف للمس
ــاوض  ــو راســخ، تتف ــى نح ــع عل ــي وجام ــامل وحقيق سياســي ش
عليــه األطــراف الســورية علــى أســاس قــرار مجلــس األمــن 

األممــي 2254 وبيــان جنيــف 2012.

ال يمكــن ألمــوال االتحــاد األوروبــي لدعــم إعــادة اإلعمــار أن 
ُتســتثمَر فــي ســياق ُيفاِقــم الامســاواة التــي كانــت مــا قبــل الحــرب 
ــون و  ــة األمــد. يجــب ضمــان ســيادة القان ــم طويل ــق الَمظال و يعّم
حقــوق اإلنســان األساســية  لضمــان اســتفادة الســوريين قاطبــة مــن 
ــار أن  ــادة اإلعم ــكان إع ــط بإم ــذ فق ــار. عندئ ــادة اإلعم ــود إع جه

ــة و ســام ُمســتدام.   ــى مصالحــة حقيقي ُتفضــي إل
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/يونيو إلى مؤتمر بروكسل  حزيران‹‹دعم مستقبل سوريا والمنطقة» من 

تلبيــة  عبــر  األرواح  إنقــاذ 
االحتياجات اإلنســانية للسوريين 
األكثــر ضعفــاً وتضــّرراً فــي 
ســائر أنحــاء ســوريا والمنطقــة.

الوطنيــة  المصالحــة  ترويــج 
ــة  ــة، والعدال ــة االنتقالي و العدال
األشــخاص  و  للمعتقليــن 
المفقودين و أســرهم والمحاسبة 

علــى جرائــم الحــرب.

صمــود  متطلبــات  دعــم 
الســوريين، مجتمعــاً وشــعباً، 
والاجئيــن  فــي بلــدان الجــوار 
والمجتمعــات و البلــدان التــي 

  . تســتضيفهم

منــذ انــدالع الصــراع عــام 2011، حشــد االتحــاد األوروبــي و الــدول األعضــاء فيــه أكثــر مــن 20 
مليــار يــورو لمســاعدة المتضّرريــن جــراء الحــرب فــي ســوريا، مــا يجعــل االتحــاد األوروبــي جماعيــاً 
األكثــر تقديمــاً للمعونــات الدوليــة اســتجابًة لألزمــة الســورية، إذ يقــّدم مســاعدات إنســانية ومعونــات 

ترســيخ االســتقرار و متطلبــات الصمــود داخــل ســوريا و فــي بلــدان الجــوار.

إن الهــدَف الشــامل لمؤتمــرات بروكســل حــول ســوريا هــو دعــُم الشــعب الســوري و حشــد المجتمــع الدولــي دعمــاً لحــّل سياســي 
مســتدام لألزمــة الســورية بمــا ينســجم وقــرار مجلــس األمــن األممــي 2254.

علــى غــرار المؤتمــرات الثاثــة الســابقة، ســيتناول مؤتمــر بروكســل الرابــع أيضــاً المســائل األكثــر إلحاحــاً المتعلقــة بالمعونــات 
اإلنســانية ومتطلبــات الصمــود والتــي تؤثــر علــى الســوريين والمجتمعــات المحليــة الُمضيفــة لاجئيــن الســوريين، داخــل ســوريا 
وفــي المنطقــة. كمــا أنــه ســيعيد تأكيــد دعــم المجتمــع الدولــي سياســياً وماليــاً للبلــدان المجــاورة لســوريا، وال ســيما لبنــان واألردن 
وتركيــا، إضافــة إلــى مصــر والعــراق. ســيكون مؤتمــر بركســل الرابــع الفعاليــة الرئيســة علــى صعيــد إعــان التعّهــدات مــن 
أجــل ســوريا والمنطقــة فــي عــام 2020. علــى غــرار الســنوات الماضيــة، ســيقّدم المؤتمــر منصــة تفاعليــة للحــوار مــع المجتمــع 
المدنــي و المنظمــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي ســوريا والمنطقــة مــن خــال عمليــة مســٍح علــى الشــبكة و مناقشــات موجهــة 

مــع االتحــاد األوروبــي و شــركاء األمــم المتحــدة المحلييــن فــي ســوريا و المنطقــة.

دعــم المفاوضــات الســورية-
الســورية بقيــادة األمــم المتحدة 
سياســي  انتقــال  أجــل  مــن 

حقيقــي.

المجتمــع  منظمــات  تقويــة 
المدنــي الســوري لتأميــن دعــم 
وترويــج  للســكان  مجتمعــي 
ــان  ــوق اإلنس ــة وحق الديمقراطي

التعبيــر. وحريــة 

كيف يســاعد االتحاد األوروبي؟
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رشا الرّفاعي،
الجئة سوريّة في لبنان

نسرين النّاصر، 
الجئة سوريّة في األردن 

غفران الحامد، 
الجئة سوريّة في تركيا

#SyriaConf2020

»أطمــح إلــى المزيــد مــن العلــم و تأســيس مدرســتي الخاصــة. أريــد أن أكــون ذات تأثيــر فــي المجتمــع، 
و ال أكتفــي بكونــي شــخصاً عاديــاً«.

رشــا فتــاة فــي الخامســة و العشــرين مــن العمــر، غــادرت ســوريا عــام 2014 و تعيــش اآلن فــي الزيتونة 
ــي لبنان.  ف

كان مــن الهــام بالنســبة إليهــا أن تتابــع دراســتها التــي اضطــرت إلــى االنقطــاع عنهــا بســبب الحــرب. فــي لبنــان، اســتفادت رشــا مــن منحــة 
دراســية مــن تمويــل االتحــاد األوروبــي، و بعــد التخــّرج، ُعرضــت علــى رشــا وظيفــة كمدّرســة مســاِعدة فــي المعهــد الــذي تخّرجــت منــه. 

»يجــب أن تحظــى النســاء بالتعليــم، ألن التعليــم ســاح بأيديهــن و بأيــدي الجميــع. ينبغــي للنســاء أن يكــّن ذوات تأثيــر فــي المجتمع كأي شــخص 
آخــر، وينبغــي أال يكتفيــن بكونهــّن مجــّرد عابــرات جئــَن و عشــَن و متــَن مــن دون أي تأثيــر ُيذكــر. إذا لــم تكن النســاء متعلّمــات، فكيف يمكنهّن 

تربيــة و تعليــم أجيال المســتقبل؟«.

»أتمنــى أن أتمّكــن مــن تعليــم بناتــي فــي المدرســة. ال أريدهــّن أن يبقيــَن فــي البيــت مثلــي، ألننــي لــم أنــْل حقــي فــي التعليــم، و أريــد لبناتــي 
أن يتعلمــَن و ينجحــَن«. 

»لم تكن السوريات و األردنيات هنا يعرف بعُضهن بعَضهّن اآلخر، لكننا نجحنا في إنشاء صداقات جميلة«.

أكملت بنجاح دراستها في المرحلتين اإلعدادية و الثانوية، و هي في مركز اإليواء المؤقت. كما أكملت دورة لغة هناك. 
كان حلــم غفــران أن تصبــح محاميــة كأبيهــا. و يعــود الفضــل فــي أن أحامهــا قطعــت خطــوة إلــى األمــام إلــى المــدارس التــي بنتهــا وزارة 

التعليــم بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي.

»حلم الطفولة هو أن أكون كأبي«. 

غفــران فتــاة فــي التاســعة عشــرة مــن العمــر، لجــأت إلــى تركيــا منــذ عــام 2012. تــّم تدميــر مدرســتها في 
إدلــب و تــّم تعطيــل دراســتها. كانــت غفــران فــي الصــف الثامــن عندمــا الذت بالفــرار مــن إدلب.

»أصبحــُت أكبــر قيمــًة ألننــي أعمــل بجــّد و أعيــل أســرتي، كمــا أشــتري عــاج ابنتــي، لــذا فقــد تغّيــرت 
أمــور كثيــرة  فــي البيــت«.

 
ــي  ــى األردن مــع أســرتها مــن درعــا ف ــت إل ــن مــن العمــر، انتقل ــي الخامســة و الثاثي نســرين ســيدة ف
ــل االتحــاد  ــن تموي ــج م ــا برنام ــي الخياطــة يؤّمنه ــة ف ــى دورة تدريبي ســوريا عــام 2013. انتســبت إل
األوروبــي مــع غيرهــا مــن النســاء  الســوريات و األردنيــات. بهــذه المهــارة الجديــدة، باتــت اآلن قــادرة 

علــى إعالــة أســرتها. 


