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 2017 أبريل 5  -إعالن الرؤساء 

 بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة مؤتمر بروكسل

، ومنسق ةاألوروبي المفوضية/نائب رئيس للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي العليا ةالممثلترأس كل من  .1

األمم المتحدة، ووزراء خارجية ألمانيا، والكويت، في اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ووكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية 

وقد ضم هذا  وتأثيره على المنطقة. الصراع السوري حول قطر، والمملكة المتحدة اليوم في بروكسل مؤتمرا  و والنرويج،

 دولة ومنظمة دولية، والمجتمع المدني الدولي والسوري، واستند إلى مؤتمرات السنوات السابقة 70المؤتمر ممثلين من أكثر من 

  الكويت ولندن. في

 الحكومة استخدام المؤتمر أدان الخصوص، وجه وعلى دمار ومعاناة إنسانية على نطاق هائل. إلىالصراع في سوريا  أدى .2

 األسلحة حظر ومنظمة المتحدة األمم منظمة بين المشتركة التحقيق آلية حددته الذي النحو على الكيميائية، لألسلحة داعش وتنظيم

 يتوقف أن يجب مكان، أي في شخص، أي قبل من الكيميائية األسلحة استخدام إن. أمس شيخون خان على والهجمات الكيميائية،

 .فورا

في هذا الصدد، شدد  شعبها. فئات سلمي لسوريا وجميعإن المجتمع الدولي ملتزم التزاما عميقا بالعمل من أجل دعم مستقبل و  .3

سعى  جميع السوريين في سالم وأمن.غير متجزأة يعيش فيها  وموحدة ذات سيادة، ،مستقلة على أهمية الحفاظ على دولة المؤتمر

بصورة  داخل سوريا تواالحتياجا اإلنسانية معالجة الشؤون مع مستدام،ومزيد من التقدم نحو سالم شامل ال تحقيق لىالمؤتمر إ

  خمسة ماليين الجئ. من أكثر تاستضافالتي البلدان المجاورة  ودعم جهود عاجلة

 )وخاصة النساء واألطفال(وتعزيز منعة الفئات المستضعفة  اإلنسانية االحتياجات هنالك حاجة قصوى اآلن لتلبية أقر المؤتمر أن .4

لتغطية  2017عام مليار دوالر ل 8التي تطالب بحوالي  األمم المتحدةبدعوات  وأحاطت اللجنة علما المنطقة. سوريا وفي في

سخاء البلدان المجاورة المؤتمر بوأقر  داخل سوريا وكذلك في تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر. والحماية الدعماحتياجات 

مشاركون على أنه من أجل تلبية االحتياجات واتفق ال المحلية في توفير ملجأ للماليين من النازحين. االمضيفة ومجتمعاته

وإلى  دعم مالي كبيرل هنالك حاجة المجتمعات المحلية المضيفة، منعةوتعزيز  داخل سوريا وفي دول الجوار لسكانل الضخمة

عن  ، فضال2017لعام  مليار يورو( 5.55مليار دوالر ) 6 مبلغب التعهد إلى المشاركينسخاء  أدى وقد وشاملة. مبتكرة نهج

 بعض)إضافة إلى ذلك، أعلنت  .2020 - 2018لألعوام  مليار يورو(  3.47مليار دوالر ) 3.73 بلغتتعهدات متعددة السنوات 

 الرؤساء واتفق (شكل قروض بشروط ميسرة. على مليار يورو( 27.9مليار دوالر ) 30عن حوالي  المؤسسات المالية الدولية

االلتزامات الكبرى  ترجمةمن خالل  وفعالية المعونة التنبؤ والتماسك وضمان قدر أكبر من قاعدة الموارد توسيعم على وغيره

  ملموسة للمتضررين من النزاع السوري. فوائد على تقديم فعل يعمل اإلنساني إلى ة للعملالتي قدمت في القمة العالمي

على  ظل عدم وجود حل سياسي بين األطراف السورية،المساعدة اإلنسانية وحدها، ال يمكن أن توقف معاناة الشعب السوري في  .5

سلط المؤتمر الضوء على  .2012بيان جنيف عام و ،2254 قرار بما في ذلك ذات الصلة، الدولي مجلس األمن اتقرار أساس

واألمن  لشعب السوري وتوفير السالمةلحتياجات الديمقراطية االتطلعات والعلى تلبية  يرتكزدائم للصراع يجب أن  أي حلأن 

  من خالل انتقال سياسي حقيقي وشامل.وإن نهاية الصراع لن تتحقق إال  للجميع.

 بين األطراف السورية في جنيف، التي تديرها األمم المتحدة محادثاتبالدعمهم الكامل وااللتزام  علىالمشاركون مجددا لذا أكد  .6

إلى  وتطلعوا محادثات جنيف،ب المشاركون ورحب التفاوض بشأن حل سياسي. يتم من خاللهباعتبارها المحفل الوحيد الذي 

دور المجتمع كما أقر المشاركون ب على الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص لألمم المتحدة. واوأثن التقدم، المزيد من

الدور الذي من الممكن ان المشاركون  وبجث جزءا أساسيا من الحل الدائم. االمدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، بوصفه

  ضمان نجاح المحادثات. فيلمساهمة للمجتمع الدولي والمنطقة ا يلعبه

المشاركون بالدور البناء الذي يمكن أن تؤديه الجهات الفاعلة اإلقليمية في تيسير التوصل إلى حل للنزاع، ورحبوا بمبادرة  أقر .7

  ة بينهم بشأن مستقبل سوريا.االتحاد األوروبي إليجاد أرضية مشترك
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من قبل  بضمان ،في كافة أنحاء سوريا إطالق النار في توطيد وتعزيز وقف إمكانية أن تلعب دورا  حاسما   اجتماعات أستاناتملك  .8

وفي حين  فرق عمل جنيف. جهود على تكامل اجتماعات أستانايجب أن تعمل مساهمات  .حاليا   إيران بمشاركةوتركيا،  و روسيا

على  جميع األطراف وُحثتبشأن النشاط العسكري المتواصل  عميقةعن مخاوف  واأعربيدعم المشاركون هذه الجهود، 

يسهل  من شانه أنالتوصل إلى وقف حقيقي إلطالق النار  وإن االمتثال الكامل لوقف إطالق النار. مضاعفة جهودها لتحقيق

مثل اإلفراج  ةفوريكما رأى المشاركون بأن اإلجراءات العملية ال .كافة أنحاء الدولةفي دون عوائق  ةاإلنسانيالمساعدات وصول 

 رحبو تدابير هامة لبناء الثقة.هي عن المحتجزين / المختطفين، وتبادل السجناء وتسليم الجثث، وتحديد األشخاص المفقودين، 

  وقف إطالق النار.االلتزام بلمراقبة  ةالثالثي اآللية ةالدعم الفني لتحسين كفاء استعداد األمم المتحدة لتقديمالمشاركون ب

والقانون  للقانون الدولي اإلنساني تجاوزاتالو نتهاكاتاالأدان المشاركون استمرار ف .تبقى حماية المدنيين ذات أهمية قصوى .9

 والبنية التحتية المدنية، مدنيينالدولي لحقوق اإلنسان من قبل األطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك االستهداف المتعمد لل

 توصل التي النتائج أشاروا إلى كما القائم على النوع االجتماعي. والعنف ،ودور العبادة الطبية والتعليمية البنية التحتية وبخاصة

 أدان ذلك إلى وباإلضافة. واألمم المتحدة السوري األحمر الهالل قافلة حول المتحدة األمم مقر في التحقيق مجلس إليها

 جديد من وأكدوا المتحدة األمم حددتها التي اإلرهابية الجماعات من وغيره داعش تنظيم ارتكبها التي الفظائع المشاركون

 تنفيذ قرار الجمعية العامة بهدف كافيةالمالية الوسائل المن خالل  الدعمكما دعا الرؤساء إلى تقديم  .هزيمتهمتجاه  القوي التزامهم

الممنهجة والواسعة  مستقلة لضمان المساءلة عن هذه االنتهاكات والتجاوزاتوحيادية آلية دولية إنشاء والقاضي ب 71/248 رقم

  حقوق اإلنسان في سوريا.لو الدولي اإلنساني للقانونوالجسيمة 

دون  يع ومستدامسرو آمن لوصول  المنظمات اإلنسانية وغير الحكومية بشكلعلى الحاجة الملحة  التأكيد المشاركون وأعاد .11

لكافة حد  إلى جميع المحتاجين من خالل أكثر الطرق المباشرة، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ووضع عوائق

كأسلوب من واستخدام ذلك خالل الحصار من المدنيين إن تجويع  .ةاإلنسانيالمساعدات الوصول  ضدالتعسفي  أشكال الرفض

للقانون  واضحة انتهاكات هي ، كما بينتها هيئة التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان األممي،ريأساليب القتال والنزوح القس

توفير الدعم اإلنساني الفوري وتوفير الحماية لجميع  ولم يزل غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا. ولذلك فهي الدولي اإلنساني،

ثمن المشاركون عمل منظمات اإلغاثة السورية واإلقليمية والدولية، وقالوا أن و .جوهريا  المحتاجين في جميع أنحاء البلد أمرا 

كما أقر  خطر العنف. يواجهوادون أن ومقدمي المساعدات الطبية اإلغاثة  مرور عمالالتأكد من  في الميدانالمسؤولين على 

 المؤتمر ودعا لمدنيين.ا هامة لحمايةقضية  يضاأ هي في سورياالتفجير واأللغام  لحد مخاطرالمؤتمر بأن اإلجراءات اإلنسانية ل

  المساعدات اإلنسانية. وصول تسهيل في الستمرارلالدول المجاورة 

 السوريين، الالجئين ماليين لوجودنظرا  وخاصة األردن ولبنان وتركيا المشاركون التحديات التي تواجهها الدول المجاورة،أقر  .11

 التي في المنطقة بما في ذلك دول الخليج أخرى إلى العراق ومصر وبلدان تلك الحكومات، جنبا   جهود على المؤتمر وأثنى

قرار  علىالمشاركون  اتطلع النزاع. اتاالستجابة لتأثيروعلى ريادتها في  من سوريا، القادمين الناس أعدادا كبيرة من تستضيف

دعم البلدان المضيفة في توفير الخدمات تجاه  التزامهم القوي واأكدو الالجئين السوريين أزمة حولمجلس جامعة الدول العربية 

جميع الذين قدموا هذا الدعم في بشكل خاص على وأثنى المؤتمر  العامة، وحماية ومساعدة الالجئين والمجتمعات المضيفة.

كرم الدول ب نوالمشاركحب رأهداف مؤتمر لندن و من أجل تحقيقوقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الحكومات  أصعب الظروف.

  المضيفة لالجئين.

 دعم وكذلك ،لمعالجة آثار األزمة التي طال أمدها األردن ولبنان التنمية االقتصادية في الحاجة إلى دعمأقر الرؤساء وغيرهم ب .12

خلق فرص لعلى دعم برامج  واوافق أسواق العمل لالجئين فتحمجال في  التقدمب رحبواو الفرص للسوريين لتأمين سبل عيشهم.

 االعتبار بعين األخذ ومعحكومات البلدان المضيفة. لدى  يةوالتنم ة واالقتصاديةاالجتماعي االستراتيجيات تتماشى مع العمل

 الجميع، لفائدة االقتصادي النمو دعم تجاه التزامهم عن الرؤساء عبر عمل، فرصة مليون 1.1 لخلق التقدم وتيرة تسريع ضرورة

 الرؤساء ودعا . .التحتية البنية تطوير وكذلك ميسرة، بشروط والتمويل الخارجية األسواق إلى الوصول إتاحة ذلك في بما

 تعزيزو االستثمار، وبيئة األنظمةتحسين  التي تشمل اإلصالحات الضرورية، في دعم لالنضمام إليهم اآلخرين نيالمشارك

 زيادة فرص التدريب المهني تعهد المشاركونو استراتيجيات إصالح واضحة.واعتماد  الصالت بين القطاعين العام والخاص

 المهارات برامج مطابقة رافقهتبشكل وثيق مع احتياجات العمل في القطاع الخاص  بما يتواءم لالجئين والمجتمعات المضيفة،

 .ةوثائق المرفقالفي  متابعة هذه الرؤية المشتركة كيفيةتفاصيل  وترد .باالحتياجات
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الجهود وزيادة  ،ألطفال في سوريا والمنطقةل "جيل غير ضائع" مبادرةاتفق المشاركون على مواصلة العمل نحو تحقيق هدف  .13

 علىحصول جميع األطفال الالجئين واألطفال المعرضين للخطر في المجتمعات المضيفة الساعي إلى للوصول الى الهدف 

مليون طفل خارج  1.75 لحواليزيادة فرص الحصول على التعليم تجاه والتزموا  لفتيات والفتيان.ل يساوالنوعي بالتالتعليم 

من  م للبنين والبناتيتحسين مخرجات التعل من أجل جهودال تركيز على أيضا اتفق في هذا الصدد،و نفسها.المدارس في سوريا 

  المالية. ومنع التسرب بسبب العوائق المالية وغير الالجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة

حماية تجاه لبلدان المضيفة االصالت الوثيقة بين الحماية والتعليم وفرص كسب العيش، ورحبوا بالتزام  إلى المشاركون أشار .14

ويجب تعزيز المساعدة اإلنسانية لدعم  الالجئين، بما في ذلك معالجة العوامل التي تضعهم في حالة من عدم الشرعية.

 هامالدور الب يعترف المشاركون لالجئين األكثر ضعفا، مع التركيز بوجه خاص على األطفال والنساء.االحتياجات األساسية 

فرصة جنبا إلى جنب مع مسارات قانونية أخرى،  ،مما يقدمالالجئين الضعفاء بشكل خاص،  إلعادة التوطين كأداة لحماية

 بأهمية العودة اآلمنة والطوعية والكريمة لالجئين،أقر المؤتمر و .المناطق والدول المحاذيةالوصول اآلمن إلى بر األمان خارج 

  .عند عودة الظروف إلى وضعها الطبيعيوفقا للقانون الدولي، 

ومن األهمية  .وحقيقيسياسي موثوق  انتقالفي حين تطبيق  طسيكون إضافة للسالم فق تنفيذهإعادة اإلعمار والدعم الدولي لإن  .15

الشروط  ما تطبقلالستجابة بسرعة وفعالية عند وذلك لنكون مستعدين تفاقاالالتخطيط لما بعد  يةتحقيق التقدم في عملبمكان 

بين  الفريق المشتركعمال بأ المشاركون رحب وفي هذا السياق، وبيان جنيف. 2254الواردة في قرار مجلس األمن رقم 

موضوع التنسيق لتواصل مع الجهات المعنية ومعالجة في ا تفاق وجهودهاالبعد  لمرحلة ماوكاالت األمم المتحدة على التخطيط 

من  األضرار واالحتياجات تحليل ويجري حاليا مدني المبينة في مؤتمر لندن.ال كما اتطلع المؤتمر على تحقيق االستقرار الدولي،

كما اتطلع  .في الوقت المناسب السالمإطالق تقييم كامل للتعافي وبناء  قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي، بهدف

االنتعاش االقتصادي السوري وإعادة البناء  تحقيق فيمساهمة السوريين والدول المجاورة لهم طرق على  موغيرهالرؤساء 

  .الحقيقيعملية االنتقال السياسي  عندما تتم

يجب  ية وشاملة تعود بالفائدة على جميع السوريين.نجح إال في سياق عملية انتقال حقيقيوأقر المشاركون بأن إعادة اإلعمار لن  .16

المصالحة والعدالة  سبل وستكون ضمان سالم دائم.من أجل المشروعة والتطلعات الديمقراطية للشعب السوري  المظالممعالجة 

  .ةاالنتقالية أيضا جزءا ال يتجزأ من إعادة بناء البلد على أسس سلمي

 التعهداتب ويلتزم الرؤساء تجاه متابعة اإليفاء التعهدات التي قدمت في هذا المؤتمر. يحدد إن ملحق جمع التبرعات المرفق .17

 بانتظام بشأن التزامات هذا المؤتمر استعراض التقدم المحرزعلى أيضا  الرؤساء وتعهد بالتنسيق مع األمم المتحدة. والتبليغ عنها

  في المناسبات الدولية الرئيسية خالل العام.

 لوضع اإلنساني المترديل ةستجابوأكدوا على ضرورة مواصلة اال مؤتمر اليوم على نهج شامل لألزمة السورية.ال اتفقت أطراف .18

كبير لدرجة أن إن حجم المعاناة  الدول المجاورة. والحماية للسكان المحتاجين ودعم الممنهجة توفير المساعدة من خالل ضمان

استثمار الجهود السياسية في دعم التوصل إلى إن  إلحاحا من أي وقت مضى.أكثر أصبحت حل السياسي  الحاجة القصوى إلى

االتفاق الذي سيضمن  التوصل إلى هميمكنوحدهم  السوريون سوريا وشعبها. تأمين مستقبل من أجلحل لألزمة أمر بالغ األهمية 

إن السالم المستدام والشامل  ي أمر ضروري.في تحقيق مستقبل سلم تجاه مساعدتهم لكن التزام المجتمع الدولي والمنطقة السالم.

  للجميع في سوريا للسوريين يظل هدفا لجميع جهودنا.


