
 تّم تبنــــي قــــرار مجلــــس األمن األممي 2254 باإلجماع في 18-12-2015 ، ويدعو إلــــى وقـــف اطالق النــــار في كامــــل أنحاء ســـوريا وإتاحة إيصال المعونات 
اإلنسانية دونمــا عرقلــة و إلى تســوية سياســية في ســوريا.

تّم إصدار بيــان جنيــف في 30-06-2012 بعــد اجتمــاع مجموعــة العمــل مــن أجــل ســوريا والتــي تدعمهــا األمم المتحدة. وقــد وضــع خطــة مــن ســت نقــاط 
بهــدف وقــف العنــف ودفــع الجانبين نحــو تســوية سياســية. تّم تبنيــه في قــرار مجلــس األمن األممي 2013/ 2118.

ــة  ــب الشــعب الســوري بإصالحــات ديمقراطي ــت مطال ــل عشــرة أعــوام، قوبل قب
ــاء شــعبه  ــراً وأبن ــد مدّم ــات البل ــوم، ب ــى صــراع داٍم. الي بعنــف مفــرط تحــّول إل
يخشــون علــى حياتهــم، مهّجريــن، يواجهــون وضعــاً إنســانياً واقتصاديــاً مترّديــاً. 
مــن خــالل مؤتمر بروكســل، ســنواصل تلبية احتياجات الشــعب الســوري، والعمل 
مــن أجــل حــلّ سياســي مســتدام وشــامل بوســاطة األمــم المتحــدة مــن شــأنه أن 

يتنــاول األســباب الكامنــة وراء الصــراع.” 
جوزيب  بوريل

الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية
نائب رئيس المفوضية

#SyriaConf2021

األوروبي  االتحاد 
سوريا في    واألزمة 

الصــــراع مســــتمر منــــذ عشــــرة أعــوام ومــــازال الوضــــع 
فــــي ســــوريا حرجـاً بوجــود مالييــــن الســوريين المهّجريــن 
ــا زال  ــانية. مــ ــاعدة اإلنس ــة والمســ ــى الحمايــ ــة ٕالــ وبحاجــ
العنــــف مرتفــــَع المســتوى، كمــا أن التقـّدم الــذي يلــوح فــي 
األفق نحــــو تحقيــــق حـــّل مســــتدام للصــــراع ضئيل. علــــى 
العكــس مــن ذلــك، ســوريا اليــوم علــى مســاٍر مــن انعــدام 
االســتقرار طويــــل األمد فاقمــــه التدهور االقتصادي  وجائحة 

كورونــــا فــي المنطقــة. 

تؤثــر األزمــة الســورية بشــدة علــى جيرانهــا. ولقــــد أبــدى كل 
مــــن لبنــان واألردن وتركيــا قــــدًرا استثنائياً مــن التضامــن 
إزاء الالجئين، إضافة ٕالــــى غيرهــــا مــــن البلــــدان الُمضيفــة 
فــــي المنطقــــة كمصــــر والعــراق. ومــازالــــت بحاجــة ٕالــى 
المســــاعدة لتلبيــــة حاجــــات الالجئين ومجتمعاتهــم الُمضيفــة 

المتناميــة. 

مــــن شأن حـــلّ سياســــي موثــــوق ينســــجم وقــــرار مجلــس 
األمــن األممــي 2254)1( وبيــــان جنيــــف 2012)2( فقــــط أن 
يضمــــن مستقبالً ســــلمياً  واســــتقراًرا مســــتداماً لــــكل مــن

 ســوريا والمنطقــة. لهــذا الســبب، يســتمر االتحــاد األوروبي 
فــــي العمــــل علــــى دعــم حــــوار شــامل وموثــــوق بوســاطة 
األمــم المتحــــدة فــــي جنيــــف يملكــــه ويقــــوده الســــوريون، 
بصفتــــه الســــبيل الوحيــــد ٕالــــى األمــام نحــــو حـــّل سياســــي 
ــوري.  ــعب الســ ــلمّي للشــ ــر ســ ــتقبل مزدهــ ــي ومســ حقيقــ
ــع  ــال مــ ــه الفّعــ ــى انخراطــ ــي علــ ــظ االتحــاد األوروب يحافــ
الشــــركاء اإلقليمييــن والدولييــــن جميعهــــم، ومــــع المجتمــــع 
المدنــــي الســــوري لدعــم عمليــة جنيــــف التــي تقودهــا األمم 
المتحــدة.كمــــا يواصــــل دعــــم الشــــعب الســــوري والالجئين 
والمجتمعــــات المحليــة الُمضيفــــة فــي بلــدان الجــوار، عبــر 
مســــاعدات إنسانية وتنمويــــة واقتصاديــــة ومعونــات ترســيخ 

ــتقرار.  االس

ئومــن االتحاد األوروبي إيماناً راســخاً بــأن الســالم المســتدام 
يترافق وإعادة لُحمــة النســيج االجتماعي الســوري. ال يمكــن 
تحقيــــق هــــذه العمليــــة ٕاالّ عندمــا يشــعر الســــوريون قاطبــة 
باألمان والحريــــة وعندمــــا يتمكنــــون مــــن العيــــش بكرامــة 

فــي بلدهــم.
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عقوبــات االتحاد األوروبي

ٕان حــــق العــــودة اآلمنــة والكريمــــة والطوعيــــة هــــو حــــق 
فــردي لالجئين والمّهجريــن داخلّيــا ويدعــم االتحاد األوروبي 
الالجئين الســوريين وطموحهــم بالعيــش بأمـان فــي وطنهــم. 
لكــــْن، كــــي يتمكــــن الالجئون الســوريون مــــن العــودة ٕالــى 
بلدهــــم، ينبغــي توفــر الشــروط الضروريــة. ويعمــل االتحاد 
األوروبي علــــى نحــــو وثيــــق مــــع مفــــّوض األمم المتحــــدة 
لشؤون الالجئين )UN-HCR( علــى الشــروط االزمــة كــي 
تكــــون العــــودة المنظمــــة ٓامنــة. ٕان مفوضيــــة األمم المتحــدة 
لشؤون الالجئين وغيرهــــا مــــن المنظمــــات اإلنسانية المكلفــة 
بحاجــــة ٕالــــى إمكانيــة الوصــــول ٕالــــى كافــــة أنحــاء ســــوريا 
لرصــــد الوضــــع. ٕاال أن هــذه المتطّلبــــات غير محققة حاليـاً.

ريثمــــا يتوفــــر دليــل واضــــح علــى تلبيــة شــــروط الحمايــة 
الالزمة، ســيكون مــن األساسي الحفــاظ علــى حّيـز اللجــوء 
ومواصلــــة تقويــــة متطلبــات صمــــود الالجئين والمجتمعــات 
الُمضيفــة لهــم. لهــذا الســبب، يســتمر االتحاد األوروبي فــي 
التضامــن مــع البلــدان الُمضيفــة ّلالجئين وتقديــم الدعــم لهــا. 

اســــتجابة  األوروبــي  االتحــاد  مســــاعدة  تقتصــــر  ال 
لالجئيــن  الفائــدة  تحقيــــق  علــــى  الســــورية  لألزمــة 
ــاً الشــــعب اللبنانــــي  الســــوريين وحدهــــم بــــل تشــــمل أيضـ

واألردني والتركــــي، ٕاذ تســــاعد فــــي خلــــق فــــرص العمــــل 
والبنــى التحتيــة بمــا فيــه ذلــك المــدارس وتحســين خدمــات 

ــة والمياه.   الّصحــ

لــدى التوّصــل ٕالى حـّل سياســي، سيســاعد االتحاد األوروبي 
الســــوريين فــــي »نيــــل الســــالم«. ٕاال أنـــه مــــا مــــن طــــرق 
ــتدام  ــى ســالم مســ ــؤدي ٕال ــذي ي ــى المســار ال ــرة علــ مختصــ

حقيقــي. 

ــادة  ــي إع ــاعدة ف ــتعًدا للمس ــي مســ ــاد األوروب ــيكون االتح ســ
إعمار ســــوريا فقــــط لــــدى ســريان انتقــــال سياســي شــامل 
وحقيقــــي وجامــــع علــــى نحــــو راســــخ، تتفــــاوض عليــــه 
ــن  ــس األم ــرار مجلــ ــاس قــ ــى أس ــورية علــ ــراف الســ األط

األممــي 2254 وبيــــان جنيــــف 2012.

ــم إعــادة اإلعمــار  ــن ألمــوال االتحــاد األوروبــي لدعــ ال يمكــ
أن ُتســــتثمَر فــــي ســــياق ُيفاِقــــم الالمساواة التــــي كانــــت مــــا 
قبــــل الحــــرب ويعّمــق الَمظالــم طويلــة األمد. يجــب ضمــان 
ســــيادة القانــــون وحقــــوق اإلنسان األساسية لضمــان اســتفادة 
الســــوريين قاطبــــة مــــن جهــــود إعــادة اإلعمــار. عندئذ فقــــط 
بإمــكان إعــادة اإلعمــار أن ُتفضــــي ٕالــــى مصالحــــة حقيقيــــة 

ُمســتدام. وســالم 

منــــذ عــــام 2011، فــــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــــات موجهــــة ضــــد 
نظــــام األسد وداعميــــه لوقــــف القمــــع وزيــــادة الضغــــط دعمـــاً لتســوية 
سياســــية مســــتدامة لألزمــة الســــورية بمــــا ينســــجم وقــــرار  مجلــــس 

األمــن األممــي 2254. 

تســــتهدف عقوبــــات االتحــاد األوروبــي علــــى ســــوريا فــــي المقــــام األول أفــرادا وكيانــــات علــــى 
مــــة بحيــــث تتجّنــــب عرقلــــة تأمين المســــاعدات اإلنسانية، بمــــا فــــي  نحــــو محــــدد. وهــــي مَصمَّ
ذلــــك الجهــــود العالميــــة اإلضافيــة للتصــــّدي لجائحــة كورونــــا. ٕاّن صــــادرات الغــــذاء أو األدويــة 
أو التجهيــــزات الطبيــــة كأجهــزة التنفــــس االصطناعيــة وأجهــزة التهويــــة غيــــر خاضعــــة لعقوبــات 
االتحاد األوروبي. حتــــى بالنســــبة ٕالــــى األصناف محتملــــة الخطــــورة  والممنوعــــة مــــن الدخــــول 

ٕالــــى ســــوريا، ثمــــة اســــتثناءات مســموحة ألغـــراض إنسـانية.



يا والمنطقة» مؤتمر بروكســل 5 »دعم مســتقبل ســور
مــن 29 إلى 30 آذار / مارس 2021

ٕان الهــــدَف الشــــامل لمؤتمرات بروكســــل حــــول ســــوريا هــو دعـُم الشــعب الســوري وحشــــد المجتمــع الدولــي دعمـاً لحـّل 
سياســــي مســــتدام لألزمة الســــورية بمــــا ينســــجم وقــرار مجلــــس األمن األممي 2254.                                

علــــى غــــرار المؤتمرات األربعة الســــابقة، ســــيتناول مؤتمر بروكســل الخامس المســائل األكثر إلحاحاً المتعلقــــة بالمعونــــات 
اإلنسانية ومتطلبــــات الصمــــود والتــــي تؤثر علــــى الســــوريين والمجتمعــــات المحليــة الُمضيفــــة لالجئين الســوريين، داخــل 
ســــوريا وفــــي المنطقــــة. كمــــا أنـــه ســــيعيد تأكيد دعــــم المجتمــع الدولــــي سياســياً وماليـــاً للبلــدان المجــــاورة لســوريا، وال 
ســــيما لبنــــان واألردن وتركيــــا، إضافة ٕالــــى مصــــر والعــــراق. ســــيكون مؤتمر بروكسل الخامس الفعاليــــة الرئيسية علــــى 
صعيــــد إعالن التعّهـــدات مــــن أجـــل ســوريا والمنطقــة فــي عــام 2021. علــى غــرار الســنوات الماضيــة، ســيقّدم المؤتمر 
منصــة تفاعليــة للحــوار مــع المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي ســوريا والمنطقــة مــن خــالل 
عمليــــة مســــٍح علــــى الشــــبكة ومناقشــــات موجهــــة مــــع االتحاد األوروبي وشــــركاء األمم المتحــــدة المحلييــــن فــي ســوريا 

والمنطقــة.

ــه  ــدول األعضــاء فيــ ــي و الــ ــد االتحــاد األوروب ــام 2011، حشــ ــراع عــ ــدالع الصــ ــذ ان منــ
24.9 مليــار يــورو لمســاعدة المتضّرريــن جــراء الحــرب فــي ســوريا، مــا يجعــل االتحاد 
ــتجابة ً لألزمــة  ــة اســ ــات الدوليــ ــاً للمعونــ ــا الجهــة المانحــة األكثــر تقديمـ األوروبــي جماعيـ
الســــورية، ٕاذ يقـــّدم مســــاعدات إنسانيه ومعونــــات ترســــيخ االستقرار ومتطلبــــات الصمــــود 

داخــــل ســوريا و فــــي بلــدان الجــوار.

كيــف يســــاعد االتحاد األوروبي؟

24.9 
مليــار يــورو

تقويــــة منظمــات المجتمــع 
المدنــــي الســوري لتأمين 
دعــــم مجتمعــي للســكان 
الديمقراطيــة  وترويــج 

وحقــــوق اإلنسان وحريــة 
التعبيــر.

دعــــم المفاوضــات 
الســورية-الســــورية 

بقيــــادة األمم المتحدة مــــن 
أجــــل انتقــــال سياســي 

. حقيقــي

دعــــم متطلبــات صمــود 
مجتمعــاً  الســوريين، 
وشــعباً، والالجئين 
فــي بلــدان الجوار 

والمجتمعات والبلــــدان التــي 
تســتضيفهم.

ترويــج المصالحــة 
الوطنيــة والعدالــة االنتقالية، 

والعدالــة للمعتقليــن 
واألشخاص المفقودين 

وأســرهم والمحاسبة علــى 
جرائم الحــرب.

إنقاذ األرواح عبــــر تلبيــــة 
االحتياجات اإلنســانية 

ــا  للسوريين األكثر ضعًفــ
وتضــــّرًرا فــــي سائر أنحاء 

ســــوريا والمنطقــة.



سيران
ية - إقليم كردســتان العراق الجئة ســور

“كلنــا أمــل أن نعــود إلــى ديريــك فــي حــال تحّســن الوضــع ]فــي ســوريا[. نحــن نتابــع دراســتنا لنعــود 
ونبنــي البــالد مــن جديــد الحًقــا.”

تبلــغ ســيران مــن العمــر 20 عاًمــا وقــد اضطــرت إلــى تــرك مدينتهــا ديريــك فــي ســوريا و دراســة 
الغــة العربيــة فــي الجامعــة لالنتقــال للعيــش فــي شــقالوة، إقليــم كردســتان العــراق.

أرادت ســيران أن تتابــع دراســتها، ولكنهــا كانــت تخشــى أال تتمكــن مــن حضــور دروس بلغــة أجنبيــة. وقــد تقدمــت بطلــب للحصــول 
علــى منحــة دراســية وبالفعــل حصلــت عليهــا.

“عندمــا بــدأت للمــرة األولــى، فكــرت فــي تــرك الدراســة ألننــي اعتقــدت أننــي لــن أســتطيع التأقلــم. إال أننــي أدركــت الحًقــا أنــه يمكننــي 
االســتمرار: فالمحاضــرات باللغــة الكرديــة إال أّن المنهــج بأكملــه باللغــة اإلنكليزيــة. أنــا اآلن فــي ســنتي الثالثــة  ]...[ مــا زلــت حاصلــة 

علــى المنحــة وكل شــيء علــى مــا يــرام”.

يمن
الجئ ســوري - تركيا

“بذلــُت قصــارى جهــدي كــي أنســى الماضــي.  بــدأت الدراســة فــي المدرســة فــي تركيــا ... كان تعلـّـم 
اللغــة التركيــة بمثابــة تحــّد صعــب بالنســبة إلــي، إال أننــي مــع ذلــك بذلــت جهــدي كــي أتعلّمها”.

ُولــد يمــن فــي حلــب، ســوريا. عندمــا كان فــي العاشــرة مــن العمــر، اضطــّر إلــى الفــرار مــع أســرته 
إلــى تركيــا، بعــد أن ُكتبــت لــه النجــاة مــن هجــوم بالقنابــل تســّبب فــي مقتــل أخيــه األكبــر أحمــد.

ــي  ــر ف ــل األكب ــيُت الطف ــر. أمس ــي األكب ــدي، أخ ــه. كان مرش ــرب من ــا الح ــالً و حرمتن “كان طف
ــرة”. ــة عش ــّن الحادي ــي س ــا ف ــرة و أن األس

يمــن اآلن فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر، و يــدرس فــي قســم اإلذاعــة والتلفزيــون فــي ثانويــة األناضــول هاتــاي إيــرول بيليتشــك 
المهنيــة والتقنيــة. 

“اخترُت قسم اإلذاعة و التلفزيون ألنني أريد أن أصبح مخرجاً في المستقبل ألروي قصتي”.

محمد
الجئ سوري - األردن

ــا  ــون ناجًح ــل أن أك ــة، ]…[ آم ــي الفرص ــمحت ل ــتقبل إذا س ــي المس ــتي ف ــع دراس ــل أن أتاب “آم
ــوريا”. ــي س ــه ]…[ ولوطن ــش في ــذي أعي ــع ال ــًدا للمجتم ــًرا مفي وعنص

يبلــغ محمــد مــن العمــر 28 عاًمــا وهــو مــن ســوريا، وقــد وصــل إلــى مخيــم الزعتــري فــي عــام 
2012 بعــد أن فــّر نتيجــة للحــرب التــي اندلعــت فــي وطنــه. وبعــد 5 ســنوات، تمّكــن محمــد أخيــًرا 

مــن العــودة إلــى مقاعــد الدراســة بفضــل منحــة حصــل عليهــا.

 “كنــت أســمع عــن المنــح الدراســية ولكّننــي لــم أقــّدم طلًبــا ألنــه كان مــن المســتحيل أن أتابــع دراســتي حتــى ولــو حصلت على ]مســاعدة 
ماليــة[، فقــد كان والــداي بحاجــة إلــى دعمــي. ]…[ عندمــا تحّســن وضعهــم بعــض الشــيء في ســوريا، قــررت متابعة دراســتي”.

عندمــا حصــل محمــد علــى المنحــة، تحــّول مــن األدب العربــي إلــى إدارة األعمــال. ويقــول: “أتاحــت لــي فرصــة متابعــة دراســاتي، 
]…[ وفتحــت أمامــي باًبــا ]…[ عندمــا كان مــن الصعــب علــّي القيــام بذلــك”.

#SyriaConf2021


