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 مة:مقد  

ض عن نتائج تمخّ و ما تنفّك تالحرب في سورية إحدى األزمات اإلنسانية األسوأ عالمياً منذ الحرب العالمية الثانية، إن 

م ــهذا الصراع القات خ  ــتاريَر ما أفضى إليه ــآخام الماضي ــحلب الع ر  ـتدميو كان وري. ــسالعب ــشلرة لاوية و مدمّ ــمأس

 المنطقةكتأثير ناجم عن هذا الصراع على نطاق أوسع في االستقرار  م  اعدان تفاقميإضافة إلى ذلك،  .من فصول و المتواصل

 الخالفات السياسية و الطائفية. مفاقمةتهجير و انتشار اإلرهاب و العبر 

 ولدعا إليها الرئيس يونكر في خطابه حول االتحاد في أيل تيإن هدف استراتيجية االتحاد األوروبي من أجل سورية و ال

في سورية بموجب  توصل إلى حل سياسي دائمة في التحاد األوروبي دور أكبر في المساهماال ية تأديةهو تحديد كيف 2016

االستقرار و دعم إعادة اإلعمار ما بعد االتفاق لدى  ترسيخ دعائمعليه أممياً و المساعدة في  قصادَ الم  الحالي إطار العمل 

 سريان انتقال سياسي موثوق.

)الممثل األعلى( و المفوضية إلى المصادقة  في االتحاد األوروبي و سياسة األمن للشؤون الخارجيةالممثل األعلى تسعى 

، كمساهمة من 2017نيسان  5 ع عقده فيزمَ الم  على االستراتيجية عشية مؤتمر بركسل "دعم مستقبل سورية و المنطقة" 

دعم المصالحة و ترسيخ  و ،دعم العملية السياسيةالثالثة الواسعة: المؤتمر االتحاد األوروبي في اثنين من مواضيع 

 تقرار.االس

د االتحاد األوروبي من خالل مؤتمر على حدة عبر تعهّ  "المنطقةالمقّدم من أجل دعم ال"الموضوع الثالث للمؤتمر يتّم تناول 

 .(3)و مرفق الالجئين في تركية (2)و لبنان (1)لندن و تنفيذ مواثيق االتحاد األوروبي مع كل من األردن

راق ــورية و العــي من أجل ســاستراتيجية االتحاد األوروب"إلى ذلك، تجّسد االستراتيجية مراجعة للجوانب السورية ضمن 

(. من الضروري 4) 2016ن في أيار يمراجعتها و تحديثها األخيرعلماً بأن المجلس كان قد أجرى ، "و محاربة داعش

لى قرار مجلس األمن األممي سياسي يستند إ به للمساعدة في ترويج حلّ  ياماالتحاد األوروبي و ما يمكنه الق رمراجعة دو

  نهم من العيش بحرية و كرامة و أمان و سالمة.و يمكّ  ي يراعي السوريين جميعاً الذ 2254

في عام بعنف النتفاضة المدنية اقمع لجوء النظام إلى التعاون الثنائي مع الحكومة السورية بعد تعليق على الرغم من 

 و المعونات ،في دعم الشعب السوري من خالل المساعدة اإلنسانية إلنقاذ األرواحاستمر االتحاد األوروبي ، إال أن 2011

ساته ـالتنسيق بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و مؤسإن تعزيز لتأمين الخدمات األساسية و دعم المجتمع المدني. 

 .تنفيذاً فّعاالً  هذه االسترايتجية أمر حيوي من أجل تنفيذ ها الماليةو أدوات

 

 الوضع في سورية -1

 السياق السياسي و األمني -1-1

يدعمها  مطّولةة ــرب أهليـإلى ح 2011لمية في ـية السـياسـة السـنتفاضإزاء االنظام من قبل الكري ــرّد الفعل العسأفضى 

تديرها  المنفصلة و المتنافسةمن المناطق  خليطاً الحرب  ستمرار  او يفرز و يؤججها عدد من الفاعلين الخارجيين. 

  .النمومن  ن داعشَ مكّ مجموعات مسلحة مختلفة و ي



مجموعة الدولية الو جهود ( 5) 2012عام اية األمم المتحدة، و بيان جنيف برع تاليةى الرغم من محادثات السالم المتلع

الجولة الرابعة من حددت  نهاء الحرب.اتفاق إللى إ، لم يتوصل أطراف الصراع تينها العاملتيلدعم سورية و مجموع

، بما ينسجم و قرار جل المفاوضات مستقبالً من أثالث سالل  2017السورية في جنيف في شباط -المحادثات السورية

من خاللها مناقشة محاربة صة يمكن ة مخصّ إضافة إلى سلّ  -الدستور و االنتخابات و الحوكمة -2254ممي من األمجلس األ

 اإلرهاب.

و حلفاؤه و المجموعات المتطرفة العنيفة و عناصر من المعارضة المسلحة تصعيد  السوري في هذه األثناء، واصل النظام

و الهندسة  ،ضعفهو  ضعف الشعب السوريتّضرر ما أفضى إلى زيادة نسبة  ،العنف على األرض على نحو ممنهج

في هذا السياق، . الفادحة و القانون الدولي اإلنسانيتهاكات حقوق اإلنسان الء القسرية، و انالسكانية من خالل عمليات اإلج

مثل هذه المقاربة القمعية أن ال يمكن لواضحة: إما االستسالم و إما الرحيل.  تهرسال، فكانت لحوارالنظام أية محاولة ل بد  ي  لم 

  ثابتاً لسورية موحدة و شاملة مستقبالً. تكون أساساً 

 السياق اإلنساني -1-2

توسط األعمار انخفض مإذ السكان المدنيين في سورية.  ئل فيتأثير هاكان ألعوام الصراع الستة 

ى الوراء أربعين إلية في سور بشريةو ال التنمية االقتصادية، وعادت عجلة بنسبة عشرين عاما المتوقع

قتصاد حّل محلّه اانهار االقتصاد السوري و كما كثير من السوريين إلى الرحيل من البلد. العاماً، ما دفع 

ادل ثالثة أرباع ما يعأي  ،(6مليون شخص ) 13.5إلى ذلك، بات أقلية صغيرة فقط.  الذي يفيد الحرب

ة إلى المساعدة اإلنسانية، بما في ذلك أكثر من ستة ماليين مهّجر بحاجة ماسّ  ،(7) السكان المتبقين

 يصعب بلوغها.أخرى داخلياً و أكثر من خمسة ماليين شخص في مناطق محاصرة و 

بما  دة على البنى التحتية المدنية، كالهجمات المستمرة المتعمّ تكون يومية لقانون الدولي اإلنسانيا انتهاكات إلى ذلك، تكاد

عرقل أدى إلى نقص حاد في الخدمات األساسية. في الوقت ذاته، ما ، ستوزيع المياه و المرافق الطبية و المدار فيها شبكات

  .عرقلة بالغةها المساعدات اإلنسانية و تأمينَ  تاحيةَ م  المعونات المتزايد  تسييس  

  2017الوضع الحالي للمساعدة المقدمة من االتحاد األوروبي بدءاً من كانون الثاني  -1-3

، حشد االتحاد األوروبي على نحو جماعي )االتحاد األوروبي و الدول 2011منذ اندالع الحرب في 

طقة، ما جعله مة السورية داخل سورية و في المنمليارات يورو استجابة لألز 9.4األعضاء( أكثر من 

، استخدم من مليون يورو 900ي أكثر من بالرئيس. ففي داخل سورية، رصد االتحاد األورو لمانحَ ا

هذا التمويل الحتياجات الناس في دة اإلنسانية. استجاب لتأمين المساع يورو مليون 600أكثر من أصلها 

ال سيما في المناطق  ،األولوية و متعددة القطاعات ياةالعمليات المنقذة للحمعطياً  "ورية"شتى أنحاء س

 .المحرومة خدمياً تنازع عليها و المحاصرة و الم  

ضيفة لالجئين. الم   خل سورية و في البلدان المجاورةمحتاجين داماليين الناس المساعدة االتحاد األوروبي اإلنسانية أفادت 

اإليواء و مياه الشرب و مستلزمات تأمين الغذاء و الدعم الصحي الطارئ و بداخل سورية، سمحت مساعداتنا لشريكنا ففي 

دعمت اليونيسيف في حملة التلقيح ضد مرض شلل األطفال التي  يما األكثر حاجة، كماالصحة  لماليين األشخاص، و ال س

رصد  ، إال أن االتحاد األوروبيالسوريداخل المليون طفل. على الرغم من أن هذه المراسلة تركز على  2.7استفاد منها 



مليون الجئ سوري  1.15كثر من أّمن أل حيث ،ضيفة لالجئين )لبنان و األردن و تركية(اورة الم  ياً للبلدان المجدعماً جوهر

 ذة للحياة، إضافة إلى الدعم النفسي االجتماعي و الحماية.ـ  في المنطقة المساعدة الطبية و الصحية المنق

أداة الجوار األوروبية مّولت دوات متنوعة: أالإنسانية عبر مليون يورو بهيئة مساعدات  327كما أّمن االتحاد األوروبي 

( إجراءات ضمن سورية في شتى القطاعات، كالتعليم و دعم المعيشة و الحوكمة المحلية و الصحة و دعم المجتمع 8)

تعزيز  تاحية الخدمات األساسية وتسهيل م   و المدني. يهدف هذا التمويل إلى الحفاظ على رأس المال البشري السوري

( و األداة األوروبية من أجل 9مة في ترسيخ االستقرار و السالم )مقدرات المؤسسات المدنية المحلية. بموجب األداة المساه  

ان. ـوري و المدافعين عن حقوق اإلنســي المجتمع المدني الســحاد األوروبــ(، يدعم االت10الديمقراطية و حقوق اإلنسان )

  سكان السوريين.من أجل الأيضاً مشاريع داخل سورية لرفع مستوى األمن الغذائي ( 11تنموي )و تدعم أداة التعاون ال

، 2017-2016مليارات يورو للفترة  3من أجل الالجئين في تركية بميزانية إجمالية قيمتها  اً أسس االتحاد األوروبي مرفق

لالجئين في تركية. كما أسس االتحاد األوروبي  مداً لدعم المعيشة و النواحي االقتصادية االجتماعية و التعليمية األطول أ

اثنتين و عشرين دولة مليون يورو من مساهمات  932بقيمة  (12) "صندوق ائتمان إقليمياً استجابة لألزمة السورية"

م إلى الذي استخد   شر من ميزانية االتحاد األوروبييأتي هذا إضافة إلى التمويل المبا و تركية. عضوة في االتحاد األوروبي

 ضيفة في البلدان المجاورة.اآلن في المنطقة بغية مساعدة السوريين و المجتمعات الم  

تاحية يتم تأمين م   سيما في قطاع التعليم. على سبيل المثال، االتحاد األوروبي في تحسين حياة الالجئين و الساهم تمويل 

طفال أو  ينسوريئين الجمن  663000 التعليم األساسي النوعي و خدمات الحماية و الرعاية النفسية االجتماعية لـ

  "هوبس"م مشروع في قطاع التعليم العالي، يقدّ أما . و األردنتركية و لبنان كل من في و شبابها ضيفة المجتمعات الم  

HOPES  ضيفة المجتمعات الم   في ئين سوريينالجمن  250000لقرابة  اً لغوي اً تعليمية و تدريب اتاستشاردراسية و اً منح

سبعين  التعليم تشييدَ تشمل المداخالت في مجال ففي تركية،   في األردن و لبنان و مصر و العراق و تركية.و شبابها 

  .هاو تجهيزَ  مدرسة جديدة

 ضد مصالح االتحاد األوروبي الجوهرية: هو تهديداتاستمرار الحرب مخاطر  -2

ف ج التطرّ ـد من تأجيـأنه أن يزيــمن شاً ما لد طائفيـيم البــتقسإلى ما إؤدي ــورية أن يــتمرار الحرب في سـيمكن الس

لى إ سيؤدي االحتماالن السيطرة العسكرية على شتى أنحاء البلد. و النظام فرض إلى و اإلرهاب العنفيين، و إما 

لدولي مجتمع اقدرة الضاؤل رة أوسع نطاقاً إقليمياً و عالمياً، بما في ذلك تئج مدمّ انتما سيولّد استمرار انعدام االستقرار 

استمرار الصراع أو   -حتمالينمن هذين اال انعكاسات كل  ستكون القانونية و المؤسساتية على حّل نزاعات أخرى. 

ضد مصالح الشعب السوري و المنطقة و االتحاد  –االنتقال السياسي التفاوضي بديلي   بدادي،تساستمرار الحكم اال

  األوروبي. و ستشمل:

إلى المزيد من  ؤديمن شأنه أن ي ة، بما في ذلك بسبب الحصارات، ماخسائر بشرية و معاناة إنسانية متفاقم -

 من الالجئين عبر المنطقة و إلى أوروبة. كبيرةتدفق موجات  ال سيما التهجير و

 .المجموعات المسلحة و انتشار التطّرف العنفيالعنف و تطّرف  راستمرا -

  جار باألسلحة و البشر.ـّ انتشار النشاطات اإلجرامية الناجمة عن اقتصاد الحرب بما في ذلك االت -

 .الفرص االقتصادية تضاؤل ص األعمال والتدهور االقتصادي مع تقلّ استمرار  -



 ترسيخ الخالفات الطائفية ما يجعل الجهود الرامية إلى متابعة عملية المصالحة الوطنية أكثر صعوبة -

يخ االستقرار في العراق ما بعد داعش، ــتفاقم عدم االستقرار في البلدان المجاورة، بما في ذلك عرقلة ترس -

 .األردن و لبنان و تركيةفي كل من مباشر التأثير التعاظم و 

 الثقافي. قطع التراثجار بـّ العالمي و االترث الثقافي، بما في ذلك مواقع التراث إلاتدمير من المزيد  -

 

 :أهداف االتحاد األوروبي االستراتيجية -3

استراتيجية سياسة ستند إلى مصالحه الجوهرية، و تانسجاماً مع قيمه و تأتي أهداف االتحاد األوروبي المتعلقة بسورية 

 األمن و الشؤون الخارجية العالمية لالتحاد األوروبي و سياسة الجوار األوروبية:

 اضيه للمواطنين السوريين جميعهمو سالمة أربلد وحدة ال –سورية واحدة 

القانون و حقوق فردية مستندة إلى المواطنة عية و نظام سياسي تعددي مع احترام سيادة رحكومة ش –سورية ديمقراطية 

 المتساوية.

اتها محمية، ـد متعدد الثقافات، تشعر فيه المجموعات العرقية و الدينية على اختالفها بأن هويـبل –املة ـسورية متنوعة و ش

 الوصول إلى الحكومة.حق في على قدم المساواة و بأنها 

د ـي واحـجيش وطنو الة ذات مؤسسات عملية، مع التركيز على أمن المواطنين و خدماتهم، دولة فعّ  –سورية قوية و آمنة 

 .و قوى أمنية خاضعة للمساءلة و شرطة

ن تمكّ الالمالئمين للسكان، إضافة إلى التعليم و الرعاية الصحية  ، ضماننظام سياسي مستقر و اقتصاد قوي -سورية مستقرة

المجتمع  مع االندماجالحفاظ على حسن عالقات الجوار مع الدول المجاورة جميعها، و و من جذب االستثمارات األجنبية، 

 الدولي بصفته شريكاً بنّاًء.

 يمّكن من عودة الالجئين و المهّجرين داخلياَ عودةً طوعية و كريمة و آمنة.سإن وضع هذه األهداف االستراتيجية قيد التنفيذ  

 

 أهداف االتحاد األوروبي – 4

 سورية هي:المتعلقة ببغية تحقيق تلك األهداف االستراتيجية، أهداف االتحاد األوروبي 

أطراف الصراع، بدعم المبعوث األممي الخاص من ملية انتقال سياسي يتفاوض عليها إنهاء الحرب عبر ع -

 أجل سورية و فاعلين دوليين و إقليميين أساسيين

دعم تقوية المعارضة السياسية انسجاماً مع قرار مجلس األمن ترويج انتقال هادف و شامل في سورية عبر  -

 و بيان جنيف 2254األممي 

  تقوية منظمات المجتمع المدني السوري.مقراطية و حقوق اإلنسان و حرية التعبير عبر ترويج الدي -



العنفيين، بما في ذلك مقاربة ف و الطائفية السالم و محاربة التطرّ  ترسيخترويج عملية مصالحة وطنية تستند إلى جهود  -

 التي ينبغي أن تشمل المحاسبة على جرائم الحرب. يةنحو العدالة االنتقال

الة و مجزية و في إنقاذ األرواح عبر تلبية االحتياجات اإلنسانية للسوريين األكثر تضرراً و ضعفاً بطريقة مبدئية و فعّ  -

 الوقت المناسب.

 و المؤسسات و المجتمع السوري. يينالسكان السورصمود دعم متطلبات  -

 .5ثمة مناقشة أكثر تفصيالً لهذه األهداف في الفقرة 

  خطوط اإلجراءات األساسية في سورية لتنفيذ أهداف االتحاد األوروبي: -5

 

عبر عملية انتقال سياسي يتفاوض عليها أطراف الصراع، بدعم المبعوث األممي  إنهاء الحرب -5-1 -

  الخاص من أجل سورية و فاعلين دوليين و إقليميين أساسيين

السماح  و ،هالديمقراطية و احتياجاتالشعب السوري عات ن يتمحور حول تلبية تطلّ أأي حّل مستمر للحرب يجب على 

 اً.و حقيقي اً ديمقراطي مؤسسات الدولة إصالحاً  بانفتاح سياسي و مدني للمجموعات التي كانت في السابق معزولة، و إصالح

، لـيؤدي دوره بالكامـسه ـفإنه، ـتخدام األدوات المتوفرة لديـي تفاوضي و اسـياسـبانتقال سي مهتم ـاد األوروبـاالتح بما أن

برعاية األمم المتحدة في جنيف، بما في ذلك من الجارية سيتابع االتحاد األوروبي تأمين مساعدته المباشرة للمحادثات  و

نتقالي ب و تحديد معايير هيئة الحكم االخالل المناقشات الفنية التي من شأنها دفع المفاوضات السياسية  بغية إنهاء الحر

ية و ــروس التي تقوم بهاخطوات الي بــرّحب االتحاد األوروبـو بيان جنيف. ي 2254ي انسجاماً مع قرار مجلس األمن األمم

من تحضير ل، و كوسيلة ل2336تركية و إيران دعماً لوقف إطالق النار كما هو مصادق عليه في قرار مجلس األمن األممي 

 السورية في جنيف.-المحادثات السوريةأجل 

، كبير في صياغة الحرب السورية يساهم إلى حدّ  لعدد من الفاعلين اإلقليميين و الدوليين بما أن االنخراط العسكري المباشر

طرح االتحاد األوروبي بالتنسيق الكامل مع األمم المتحدة مبادرة لتطوير الحوار السياسي مع فاعلين أساسيين من فقد 

إعادة اإلعمار. يهدف هذا العمل عملية حة و المنطقة، لتحديد أرضية مشتركة للوضع النهائي في سورية و شروط المصال

  السورية.-ةاتفاق في عملية السالم السوريفي التوصل إلى إلى زيادة المساهمة 

قبل كل  تحقيق السالمب . يتطلّ الكليال يمكن تحقيق السالم عبر االكتفاء باالنخراط مع المعنيين السوريين على المستوى 

 واشاركيينبغي أن ذين بالحرب و ال ينالمجتمعات و السكان المتأثر و المجتمع المدني السوري هدفقة تستجهوداً منسّ  شيء

مبادرة االتحاد األوروبي لدعم عملية السالم في  تطّورفي عملية تحديد التدابير االنتقالية و مستقبل النظام السياسي السوري. 

تقوية أحزاب المعارضة و المساهمة في الحوار مع و ر، وقف إطالق النا وسورية منصة ملموسة لدعم عملية السالم 

سيتابع االتحاد األوروبي دعم جهود المبعوث األممي الخاص من أجل سورية لشمل المجتمع المدني في  المجتمع المدني.

  .النسائي عمله عبر غرفة دعم المجتمع المدني و المجلس االستشاري

التقييدية ضد أفراد سوريين و كيانات سورية تدعم النظام ما دام قمع المدنيين مستمراً. سي بقي االتحاد األوروبي على تدابيره 

تمديد العقوبات ، مع كما سيتّم اإلبقاء على التدابير التي تستهدف قطاعات معينة في االقتصاد السوري بالقدر الضروري



أثير العقوبات قيَد المراجعة المستمرة و سينظر الحالية مدة أطول إذا اقتضت الضرورة. سي بقي االتحاد األوروبي على ت

 تاحة لتخفيف أية نتائج غير مقصودة.بانتظام في الخيارات الم  

ترويج انتقال هادف و شامل في سورية عبر دعم تقوية المعارضة السياسية، بما ينسجم  و قرار مجلس األمن األممي  -5-2

 و بيان جنيف. 2254

 كافة المجموعات السورية السياسيةتمثيل و تمكين  نفي سورية من دو تطبيقبل للشامل و قاال يمكن أن يتحقق انتقال 

إلى منصة سياسية ذاتها تحويل تتمكن من السورية في الداخل و الخارج بحاجة إلى دعم لرضة االمعإن جهود . األساسية

االنتقال و ما بعده في سورية. سيستمر  مرحلتي  راطي و تأدية دور هام في يمقمستدامة و قوية قادرة على تأمين بديل د

و مساعدتها  في عملية التفاوض، رضة السياسية الرئيسيةااالتحاد األوروبي في البناء على عمله القائم لدعم مجموعات المع

 نتقال و مستقبل الدولة و المجتمع السوريين.إزاء االرؤيتها و تكييف في تطوير 

ا للمفاوضات ـة اللجنة العليـة إلى تقويـهوده الراميـد المعارضة عبر جــتثمار في توحيــفي االسي ــسيستمر االتحاد األوروب

و مكّونيها السياسيين األساسيين، االئتالف السوري الوطني  و هيئة التنسيق الوطنية. سيدعم االتحاد األوروبي توسيع 

معارضة سورية أخرى لم تكن ممثلة في عملية  منصة المعارضة من أجل المفاوضات من خالل الحوار مع مجموعات

رضة و المعنيين السوريين، اجنيف من قبل. عالوة على ما سلف، يشجع االتحاد األوروبي الحوار بين مجموعات المع

جمعيات النسائية، بهدف دمج وجهات المجتمع األعمال و  و القادة الدينيين و زعماء العشائرتمع المدني و كمنظمات المج

 م في منصة سياسية.نظره

مع المجموعات المسلحة المعتدلة، بغية و انخراطها سيواصل االتحاد األوروبي دعم تعاون المعارضة السياسية السورية 

 .من أجل انتقال سياسي مستقبليتحضيرات التقوية مشاركتهم في وقف إطالق النار و 

 تقوية منظمات المجتمع المدني السوري ترويج الديمقراطية و حقوق اإلنسان و حرية التعبير عبر -5-3

ي قيم ترويج سيستمر االتحاد األوروبي في توفير الدعم الكبير لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تشارك في تبنّ 

تأدية دور بارز في سورية بعد حتاج المجتمع المدني السوري إلى يالديمقراطية و حقوق اإلنسان و حرية التعبير. س

الحوار الديني  و ن جهود المصالحة المحلية و الوطنيةـتمكي و ل مع الماضيـاعدة البلد في التعامــبما في ذلك مسالصراع، 

 و الثقافي البينّي و المساهمة في مراقبة أية اتفاقية سياسية. 

على نحو ج أهدافها ضمن منصات متماسكة بإمكانها أن تروّ  المجتمع المدني السوري دمجَ  بخاصةسيدعم االتحاد األوروبي 

سيعمل على تقوية قدرات المجتمع و من المجتمع السوري.  ممكنطيف أوسع أمام للتعبير عن النفس و إتاحة المجال أفضل 

ديم الدعم من أجل منظمات حقوق المرأة سيتم تق المواطنين السوريين.هموم  اإلفصاح عنو  المدني على االنخراط مع الناس

 راطية و شاملة.يمقالتي ترّوج برامج عمل تتعلق بمشاركتها في سورية دباب و األقليات و الش

تواصل المنفتح للأقنية  إنشاءو حرة و مستقلة، و  عالية الفعاليةتطوير وسائل إعالم  عمَ دأن يشمل دعم حرية التعبير ينبغي 

 و المتسامح بما في ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي.



، بما في ذلك ينالسالم و محاربة التطرف و الطائفية العنفي ترسيخترويج عملية مصالحة وطنية تستند إلى جهود  -5-4

 مقاربة إزاء العدالة االنتقالية التي يجب أن تشمل المحاسبة على جرائم الحرب.

المحاسبة على  للمساعدة في ضمان الة االنتقاليةسيستمر االتحاد األوروبي خالل الصراع و بعده في دعم مبادرات العد

د لألسلحة ـّ المؤك جرائم الحرب و انتهاكات حقوق اإلنسان و انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. و يشمل هذا االستخدامَ 

تتم هذه الجهود بالتزامن مع دعم سطني و الدولي. والكيماوية، إضافة إلى دعم التحقيق في جرائم الحرب على المستويين ال

 ية اإلغاثة النفسية االجتماعية و المصالحة عبر البلد.تقو

دعم التعايش في نات المجتمع السوري مكوّ سالم، سيساعد االتحاد األوروبي شتى ال ترسيخالجهود الرامية إلى على صعيد 

جهود ينبغي استهداف . مستقبالً لبناء سورية الديمقراطية متطلبات مسبقة السلمي و متطلبات صمود المجتمع بصفتها 

. سيدعم االتحاد األوروبي العمل على تحديد سياق الصراعتطورات مجتمعات المحلية و احتياجات الحذر لتلبية ب وساطةال

 . القانونية و المرافعة مشورةالكذلك و  ,هويات األشخاص المفقودين و المتوارين و تقديم الدعم ألسرهم من خالل االستشارة

سوريين األكثر ضعفاً و تضرراً بطريقة فعالة و ناجعة و مبدئية و في اإلنسانية للحتياجات االإنقاذ األرواح عبر تلبية  -5-5

 الوقت المالئم.

المعونات اإلنسانية داخل سورية متزايدة. أصبحت الموافقة على إيصال المعونات اإلنسانية أو منعه  إيصالتحديات  تبات

تكتيكاً حربياً تلجأ إليه أطراف الصراع كافة، لغاياتهم الخاصة. سيواصل االتحاد األوروبي انخراطه العملي مع حكومة 

، و الحاجة مبادئ اإلنسانية األساسيةلجميعها ل ف الصراعأطرارضة إلعادة تأكيد ضرورة امتثال سورية و مجموعات المعا

 إليصال المعونات من خالل شركائهسيحافظ االتحاد األوروبي على مقاربة  إيصال المعونات اإلنسانية.تسييس إلى تجنب 

 .و تستند إلى االحتياجات تمييزيةمبدئية و غير مقاربة سم بكونها تتّ 

اإلنسانية في تغطية نوعين من السيناريوهات: استجابة الخط األول الطارئة و االستجابة  ستستمر استجابة االتحاد األوروبي

اإليواء و المواد غير  - الصحة -ما بعد الطوارئ، من خالل مقاربة متكاملة لخمسة قطاعات أساسية من المداخلة: الغذاء

االتحاد األوروبي  ، سيولياستجابة الخط األول الطارئةالحماية. من خالل  - مستلزمات الصحة و النظافة - المياه – الغذائية

لحصول على المساعدة إمكانية اعدم من ن وسكان المدنيني الايعحيث ناطق ماألولوية لو شركاؤه في العمل اإلنساني 

اإلنساني . يدعم االتحاد األوروبي وضع خطط الطوارئ بهدف استباق أي تدهور في الوضع محدوديتها أو منفيها  اإلنسانية

 أو االستجابة له بفعالية.

حياة إلى السوريين األكثر ضعفاً و تضرراً في ظة على الحاف  إلى ذلك، سيواصل االتحاد األوروبي تأمين المساعدة الم

الحاالت ما بعد الطوارئ، كالتهجير طويل األجل أو نقص الخدمات األساسية المطّول. سيقوي االتحاد األوروبي التكامل 

اإلنساني، في المجال  تهدبلوماسيعمالً بالرزق. و باب عونة اإلنسانية و متطلبات الصمود و دعم المعيشة و أسبين الم

انية ـماح بإيصال المعونات اإلنســراف الصراع بضمان حماية المدنيين و السـمطالبة كافة أط يـاالتحاد األوروب سيواصل

دعم مقاربة في االتحاد األوروبي ستمر الدولي اإلنساني و مبادئ المحاسبة. سيو تأمين استجابة إنسانية تنسجم و القانون 

سكان المحتاجين من كافة و تسليمها إلى اللمساعدات ل اإيصاا الوسيلة األفضل لمعالجة قيود برّمتها" القوية بصفته ية"سور

 مبدئي و ناجع و متناسق.مراكز المساعدات، بما فيها العمليات عبر الحدود و عبر الخطوط، على نحو 



تها"ود دعم متطلبات صم -5-6  سكان سورية و المؤسسات و المجتمع السوري بما ينسجم و مقاربة "سورية برم 

المعونة للمجموعات السكانية المتأثرة  في  تأمينَ  "تهاسورية برمّ "بات صمود الشعب السوري وفقاً لمقاربة بناء متطلّ يتطلّب 

لعدم إمكانية الوصول و انعدام األمان و قدرة الشركاء  ةصعوبة نتيجال ةمتزايدهذا األمر  ت تحدياتشتى أنحاء سورية. و بات

يمكن لالتحاد  ين و كيفو مراقبة أ المنفذين على العمل في بيئة صراع. تستلزم هذه المقاربة تقييماً حذراً و حساساً للصراع

 السياسي، و غير منها السياسي، لتخفيف المخاطر الالزمة مساعداته. لذا، اتخذ االتحاد األوروبي التدابير األوروبي إيصال

 ن وجوده في المنطقة.ـّ الناجمة عن العمل داخل سورية كما مت

بات صمود المدنيين في سورية. كما سيركز على نحو خاص على خلق فرص العمل سيواصل االتحاد األوروبي دعم متطلّ 

التمكين. كما سيواصل االتحاد الشعور بلتوليد الدخل و ترويج محلية ذات ملكية من خالل مقاربات تستند إلى المجتمع و 

تدريب المهني و خدمات الدعم النفسي يه األساسي و العالي و تنمية المهارات و الاألوروبي تركيزه على تأمين التعليم بشقّ 

هذا  نتاحية التعليم لإلناث. سيمكّ االجتماعي لألطفال و الشباب السوريين، إضافة إلى إجراءات خاصة ترّوج المساواة في م  

 ممستقبل أفضل و تزويدهلبإمكانات  م، ما من شأنه أن يمّدهمالعلمي و دراساته ممن متابعة تحصيلهالمستفيدين األمر 

على البقاء  - و ال سيما الشباب منهم - سيشجع هذا األمر الناس أيضاً  بالمهارات الالزمة للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

أو التأثر  العنيفةأو المتطرفة لمجموعات المسلحة في ا شاركةعن المبدائل متيحاً في سورية أو العودة إليها ما بعد الصراع، 

  .بها

من الضروري  ذات فاعليةدولة تكون الكي ب انهيار إدارة الدولة السورية. نياالتحاد األوروبي على تجإلى ذلك، سيعمل 

إلى ما قّدمه إلى اآلن من دعم ع االتحاد األوروبي على كافة المستويات عبر سورية. سيوسّ  هياكل الحوكمةضمان ربط 

معارضة، كالمجالس المحلية و غيرها من الكيانات للسيطرة اهياكل الحوكمة المدنية المحلية في المناطق الخاضعة 

في تأمين الخدمات، و منع سيطرة فاعلين عسكريين على الهياكل  ة محاسبالو  ةمشاركال ة وشفافيالاإلدارية، لتحسين 

السورية  خرين و مع المعنيين السوريين، بما في ذلك الحكومةألوروبي على نحو وثيق مع فاعلين آق االتحاد االمدنية. سينسّ 

  لة و متناسقة ضمن قطاعات مختلفة و عبرها.( لضمان مقاربات مكمّ 14المؤقتة )

بموجب مقاربة "سورية برّمتها"، سيواصل االتحاد األوروبي تأمين دعم متطلبات الصمود في شتى أنحاء سورية، و يهدف 

شأنه تمهيد الطريق للتعافي التالي للصراع،  هذا الدعم إلى: الحفاظ على رأس مال سورية البشري و تأمين الخدمات، ما من

و إلى تأمين سبل تمكين الناس من البقاء في منازلهم بكرامة، أو تمكين المهّجرين داخلياً من الحصول على الخدمات 

بعد تعافي ما بة "سورية برّمتها" بغية تمهيد طريق الال بد من متابعة مقار األساسية، و بالتالي خفض تدفق المهاجرين.

في شتى أنحاء سورية تأدية دور  محليةمؤسسات الالتوقع من ـ  ل إلى اتفاق، حيث يالصراع و إصالح الدولة ما بعد التوصّ 

 أساسي في ترسيخ دعائم االستقرار.

 انخراط االتحاد األوروبي في التخطيط المبكر من أجل إعادة اإلعمار و االنتقال -6

  التخطيط  ما بعد االتفاق: -6-1

كان االتحاد األوروبي إلى اآلن واضحاً من حيث أنه لن يتمكن من المساعدة في إعادة إعمار سورية قبل سريان انتقال 

سياسي شامل و حقيقي و موّسع. و بناًء عليه، يرتبط انخراط االتحاد األوروبي في إعادة اإلعمار بحّل سياسي للصراع 

ينبغي للفاعلين الخارجيين الذين أججوا بيان جنيف. إضافة إلى ذلك،  و 2254استناداً إلى قرار مجلس األمن األممي 



على جناح السرعة و بفعالية  عملو مع ذلك، بغية االستعداد لل الخاصة عن تكاليف إعادة اإلعمار.المسؤولية الصراع تولي 

  ة و سيكون الجهد العالمي مطلوباً.احتياجات االستثمار هائلستكون بد من البدء بالتحضيرات مسبقاً.  في الوقت المالئم، ال

 

المجموعة العاملة ت التخطيط ما بعد الصراع و الذي تقوم به سيواصل االتحاد األوروبي انخراطه و مساهمته في إجراءا

ضرورية خالل األشهر الستة األولى اللتابعة لوكاالت األمم المتحدة و التي ستفّصل المداخالت متعددة القطاعات البينية ا

على قدم و  ساق لتوسيع  عقب التوصل إلى اتفاق سالم لدعم العملية السياسية و هياكل الحكومة االنتقالية. كما أن العمل جار  

ورية، ـدن السـدد من المــرار و االحتياجات في عـألضالمتعلق باي ـحاد األوروبـم المتحدة و االتـترك بين األمـم المشـالتقيي

السكان ضمن جهود إعادة اإلعمار. سيسعى االتحاد األوروبي إلى دمج جهود المصرف الدولي  تو لضمان تلبية احتياجا

ص الوقت الالزم ما بعد االتفاق من أجل إجراء تقييم مشترك للتعافي د هذا العمل الطريق و يقلّ سيمهّ  ، والموازية و المماثلة

لتعافي و إعادة اإلعمار على ااألمم المتحدة، دعماً لخطط  و بناء السالم بين كل من االتحاد األوروبي و المصرف الدولي و

  المدى األطول لهياكل الحكومة االنتقالية.

رئيسيين في سورية. و بهذا الصدد، ة التنسيق بين الدول األعضاء و مانحين ينخرط االتحاد األوروبي سلفاً في زياد

 لتحسين التنسيق الدولي للتعافي 2012الرئيسيين منذ تشرين األول اجتماعات للمانحين استضاف االتحاد األوروبي تسعة 

من أجل االستجابة لألزمة  للمستقبلو متطلبات الصمود و المعونات التنموية و التخطيط  ةالالإنسانيعلى صعيد المعونات 

رية و المؤسسات المالية السورية. تحضيراً لمرحلة ما بعد االتفاق، سينخرط االتحاد األوروبي مع الدول المجاورة لسو

الدول المجاورة لسورية و الفاعلين مساهمة العربية الدولية و غيرها من األطراف الثالثة ذات الصلة، لمناقشة طرق 

 .رين داخلياً ئين و المهجّ جالكريمة و الطوعية و اآلمنة لال عودةالدعم ، و كيف يمكن اإلقليميين في إعادة إعمار سورية

 األوروبي في إعادة إعمار سورية دور االتحاد -6-2

االتحاد  و بيان جنيف، سيكون بمقدور 2254قرار مجلس األمن األممي انسجاماً مع لدى سريان انتقال سياسي حقيقي 

استجابة لتطور حصراً اتخاذ مثل تلك الخطوات على نحو تدريجي و  إلعادة اإلعمار. سيتمّ  األوروبي اتخاذ خطوات داعمة

 :للقياسملموس و قابل 

يمكن لالتحاد األوروبي مراجعة التدابير التقييدية الحالية ضد سورية لدعم التعافي  رفع التدابير التقييدية: -

 و إعادة اإلعمار.المبكر 

 حشديمكن لالتحاد األوروبي استئناف عالقات التعاون الثنائية مع الحكومة السورية، و  استئناف التعاون: -

االقتصاد و تناول غيرها من البرامج لدفع عجلة  األدوات المالئمة بموجب سياسة الجوار األوروبية و

 تحديات الحوكمة و المحاسبة.

: لدى بدء انتقال سياسي حقيقي و شامل، سيكون االتحاد األوروبي مستعداً للمساهمة في إعادة حشد التمويل -

صندوق االتحاد األوروبي ل"و ينبغي . و تعزيزه آخرينإعمار سورية، و حشد تمويل مانحين دوليين 

أن يؤدي دوراً هاماً في جمع و توجيه التمويل من االتحاد  "االئتماني اإلقليمي استجابة لألزمة السورية

 مساهمين آخرين.من األوروبي و الدول األعضاء فيه و 

و الذين ينبغي أن بعد االتفاق في مرحلة ما  من دون إصدار حكم مسبق على نتائج المشاورات مع النظراء السوريين

 تالية:لأولوياتهم على صعيد إعادة اإلعمار، يمكن لالتحاد األوروبي أن يقدم الدعم في القطاعات ا يحددوا



في المرحلة التالية يمكن لالتحاد األوروبي تفاق سياسي. لتنفيذ أي اأساسية الحاجة إلى األمن ستكون األمن: 

على يات محلية أو دولية لإلشراف ع الذخائر غير المنفجرة، و دعم آلإزالة األلغام و نز تمويل  لالتفاق مباشرة 

فقط إذا تم إصالح المؤسسات األمنية لتصبح  اً . سيكون االنتقال في سورية ناجحو مراقبته وقف األعمال العدائية

على المستويين المحلي اً مدنيإشرافاً مر و تركز على سالمة المواطنين و أمنهم. سيتطلب هذا األ ساءلةخاضعة للم

اء التعبئة ـإلغ و  كرية عنهـزع الصفة العسـي و نـاألمناع ـقطالالح ـم إصـي دعـو الوطني. يمكن لالتحاد األوروب

صلحة. يمكن لالتحاد األوروبي تمويل إعادة دمج مقاتلين سابقين في الحياة المدنية أو المؤسسات األمنية الم   و

 ةـرة و الخفيفـلحة الصغيـب األسـو تعقة، ـماويـل الكيـص من العوامـما فيها التخلـرى ذات صلة، بــأخ االتــمج

  .و التخلص منها

في المرحلة التالية لالتفاق مباشرة أن يدعم تأمين يمكن لالتحاد األوروبي الحوكمة، اإلصالحات، تأمين الخدمات: 

األساسية على المستوى المحلي )التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، إعادة الخدمات تسريع عبر  السالم كاسبم

و أرين ، إدارة النفايات ..إلخ(، و ال سيما في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من المهجّ نقاضإزالة األ

، بما في العائدين. أما على المدى األطول، يمكن لالتحاد األوروبي دعم إصالح مؤسسات الدولة ما بعد االتفاق

التغلب على وجود تطبيقات/إدارات مختلفة، تقوية تماسك تأمين الخدمات، و إعادة لّم الرامية إلى جهود الذلك 

تخابات و ال سيما عبر دعم صياغة دستور جديد و تنظيم ان شمل المجتمعات المنقسمة. يمكن لالتحاد األوروبي

تحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات. كما يمكنه أن يرفع من نسبة االمساعدة في إدارة االنتخابات و من خالل بعثة ال

ة ـالدولات ـسـمؤسرعية ـة، و عليه تقوية شــت المحلياـسـة و المؤســات الدولـسـدمات عبر مؤســم تأمين الخــدع

يضاً دعم يمكن لالتحاد األوروبي أ في شتى أنحاء سورية.خاضعة للمساءلة صلحة و الالم  و المؤسسات المحلية 

  .الماليعمل اإلجراء سورية في محاربة الجرائم المالية عبر تنفيذ توصيات مجموعة 

السالم، المصالحة: يمكن لالتحاد األوروبي في المرحلة التالية لالتفاق مباشرة  ترسيخ دعائمالتماسك االجتماعي، 

لتعزيز اتفاق السالم و الحيلولة دون العودة إلى الصراع. كما  مصالحة شاملة على المستوى المحليدعم عمليات 

يمكنه تأمين الدعم للسلطات االنتقالية في تناول المسائل األكثر إلحاحاً )معتقلين و مفقودين سابقين، حّل النزاعات 

  و األراضي .. إلخ(، العمل الوثيق مع المجتمع المدني.  منازلملكية الالعقارية حول 

رين داخلياً عودة آمنة تحضير عودة الالجئين و المهجّ دعم و بدي االتحاد األوروبي استعداده لتأدية دور في كما ي  

من   -و طوعية و كريمة إلى منازلهم و دمجهم في المجتمع السوري. على المدى األطول، سيحتاج هذا الهدف 

عدالة انتقالية تقوم على أساس الحقوق و تتمحور حول الضحية  و إجراءات   لية  إلى آ –ضمن ما سيحتاج إليه 

 لتشجيع المصالحة المحلية و الوطنية، كالحوار الوطني، إلى جانب إصالح قضائي معّمق.

رأس المال البشري: يمكن لالتحاد األوروبي البناء على مبادرات قائمة لتطوير رأس المال البشري و الحفاظ عليه 

ي ذات الصلة ــد أدوات االتحاد األوروبـورية. لهذه الغاية، يمكن حشـضرورياً في إعادة إعمار سو الذي سيكون 

 .2020و المتعلقة بالسياسات القطاعية كبرنامج آفاق 

معيشة من أجل لل يمكن لالتحاد األوروبي في مرحلة ما بعد االتفاق مباشرة زيادة دعمه: التعافي االقتصادي -

الم ـيخ السـيكون ترسـسرين. سيما من أجل األكثر تضرراً و ضعفاً و الشباب و المهجّ و ال عموماً، السكان 



 فقط من خالل إعادة إطالق االقتصاد السوري الذي ممكنين على المدى األطولو إعادة اإلعمار في سورية 

نَي بأضرار هائلة  للسوريين جميعاً و فرص األعمال الوظائف إيجاد كتسي سينتيجة أعوام الحرب الستة. م 

ات المتأثرة بالحرب و المقاتلين السابقين(، بما في عرين و المجتم)و خصوصاً لالجئين العائدين و المهجّ 

 في االقتصادي.ن أجل التعامأهمية واضحة ة إعادة اإلعمار يعمل الفرص التي توفرهاذلك 

األقصى، سيكون من األساسي أن يعمل المجتمع الدولي باتجاه  هاعالية الدعم الدولي إلى حدّ الوصول بفبغية 

ن أصندوق النقد الدولي يمكن لواحد و بتنسيق تام. في هذا السياق، لدى توفر الشروط و بحسب المتطلبات، 

مصرف الدولي و مشورة حول من ال، بالتزامن مع قروض االقتصاد الكلياستقرار يكون في صدارة جهود 

  القطاعي و الهيكلي.سياسات اإلصالح 

برنامج  لكن هذا خاضع لوجودما بعد الصراع،  االتحاد األوروبي المالية الكلية لسوريةمساعدة توفير يمكن 

ليات الديمقراطية، بما في ذلك اآلاحترام  -وط المسبقة ذات الصلة خاص بصندوق النقد الدولي و الشر إنفاق

  القانون و احترام حقوق اإلنسان.نظام برلماني متعدد األحزاب و سيادة 

األوروبي و المصرف األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمية أن يعززا مع تفويضيهما، يمكن لمصرف االستثمار انسجاماً 

خبرتهما في تمويل البنى التحتية و تطوير القطاع الخاص، بما في ذلك دعم رواد األعمال الصغيرة عبر القروض متناهية 

 الصغر.
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