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 إعالن الرئاسة المشتركة

بشكل الكتروني.  2020یونیو/حزیران  30انعقد مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوریا والمنطقة" في  .1
الكتروني وأسبوع من  المؤتمر عدة أیام حوارواستضافھ االتحاد األوروبي وشارك في رئاستھ مع األمم المتحدة. سبق 

 الفعالیات الجانبیة.

) ولندن 15-2013ال المؤتمرات السابقة التي انعقدت في الكویت (واستند مؤتمر بروكسل الرابع على أعم .2
) وجدد وشدد على التزامات المجتمع الدولي السیاسیة واإلنسانیة والمالیة من أجل دعم 19-2017) وبروكسل (2016(

 57وفدا، بما في ذلك  84لنزاع. وجمع المؤتمر الشعب السوري والدول المجاورة والمجتمعات األكثر تضرراً من ا
 تابعة لألمم المتحدة. ةوكال 17 باإلضافة إلىدولیة منظمة إقلیمیة ومؤسسة مالیة  10دولة، و 

وتركیا وما بذلتھ من جھود عمالقة إزاء الالجئین و لبنان الذي أبداه األردن المؤتمر بالتضامن الھائل  و أقر .3
. وسلط الضوء على الجھود الحمیدة حادة دیات اجتماعیة اقتصادیة، على الرغم من أن بعض البلدان تواجھ تحالسوریین

یتزعزع للدول المجاورة لسوریا من الذي ال  الدوليالتي بذلتھا كل من العراق ومصر. وكرر المؤتمر دعم المجتمع 
وري بجانب السحیث معالجة التحدیات القصیرة والمتوسطة والطویلة األجل التي تواجھھا تلك الدول كعواقب للنزاع 

 تحدیات التنمیة األوسع.

ملیار   4.9ملیار دوالر أمریكي ( 5.5وأعلن المشتركون في مؤتمر بروكسل الرابع عن وعودھم لسوریا والمنطقة:  .4
وما یلیھ.  2021ملیار یورو) لعام  2ملیار دوالر أمریكي ( 2.2ووعود لعدة سنوات بما یقرب من  2020یورو) لعام 

ملیار یورو) في شكل قروض  6ملیار دوالر أمریكي ( 6.7كما وعدت المؤسسات المالیة والمانحون بما یقرب من 
بإمداد المجتمع الدولي بتمویالت فاقت ما وعد بھ في مؤتمر بروكسل الثالث  ةبشروط میسرة. ورحب المؤتمر بحماس

لى توسیع قاعدة الموارد وضمان برنامج زمني وقابلیة تنبؤ واتساق . ووافقت الرئاسة المشتركة والمانحون ع2019عام 
 التمویل. بع في الملحق التالي المخصص لجمعوفعالیة أكبر للمساعدة. ترد الوعود التي منحت في مؤتمر بروكسل الرا

والمنطقة بشكل عام ال تزال ھائلة. قدرت في سوریا لشعب الخاّصة با و متطلبات الصمودإن االحتیاجات االنسانیة  .5
ملیار دوالر أمریكي لإلنقاذ الفوري،  3.42) المبالغ الالزمة بنحو HRP( 2020لعام لسوریا خطة االستجابة اإلنسانیة 
فرد في البلد. كما أن ھناك حاجة إلى ملیون  9.8لحوالي  ساني والحمایة ومتطلبات الصمودمن أجل تقدیم الدعم اإلن

توفیر الدعم اإلنساني  ) من أجل3RP( الصمود القدرة على الخطة اإلقلیمیة لالجئین و ضمنلیار دوالر أمریكي م 5.2
ملیون الجئ وأفراد المجتمع المضیف المتضررین والضعفاء في تركیا، لبنان،  9لما یزید على  متطلبات الصمود و

 األردن، العراق ومصر.

ثمة حاجة لي الحاجة لمزید من الدعم. تمالممتدة  ةوطبیعة األزم في سوریا و المنطقة االقتصادي سیاقكما أن تفاقم ال .6
ة العامة والمجتمع واالقتصاد في سوریا مع الحاجة على الصح19-لمواجھة عواقب أزمة كوفیدملیون دوالر  384إلى 
 بلدانلل وطنیةدعم األنظمة الو تأمین المساعدة الفوریة جل ، وخاصة من أعبر المنطقةأیضاً ملیون دوالر  806إلى 

 وخطط التعافي واألسر المستضعفة والمجتمعات المضیفة.المضیفة 
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جھودا مثیرة  الحظ مؤتمر بروكسل الرابع 19-التي فرضھا وباء كوفیداللوجستیة وعلى الرغم من التحدیات  .7
في جمیع  منظمة 1400أكثر من المجتمع المدني في سوریا والمنطقة. وقد تمت استشارة  عجاب للوصول إلى ممثليلإل

المواضیع ذات الصلة باالستجابة الدولیة للنزاع السوري من خالل األعمال التحضیریة للمؤتمر، بما فیھا االستطالعات 
وع الذي سبق االجتماع الوزاري. وباالتساق مع المكثفة والعدید من الفعالیات التفاعلیة الجانبیة طوال األسبااللكترونیة 

یونیو/حزیران حیث تفاعل  23و 22ممارسات مؤتمرات بروكسل، تم تنظیم یومان حوار بالتقنیات االفتراضیة في 
إضافة إلى منظمات غیر حكومیة و منظمات مجتمع  ةو تركی یةو لبنان یةو أردن ةسوری غیر حكومیةمنظمات ممثلو 

لوزراء وكبار المسؤولین من البلدان المستضیفة لالجئین واالتحاد األوروبي ووكاالت األمم المتحدة. مع امدني دولیة 
 بعد المؤتمرات.نخراط للمجتمع المدني السوري للتشجیع على اال الكترونيكما أطلق االتحاد األوروبي موقع استشارة 

 )CSSRمغلقة مع غرفة دعم المجتمع المدني (والتقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري في جلسات  .8
على ھامش المؤتمر من أجل تبادل وجھات النظر حول المستقبل السوري، والعملیة السیاسیة في جنیف، واالحتیاجات 

والتحدیات التي تواجھ المجتمع المدني السوري من مختلف األطیاف، والمسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان والحمایة 
الشعب السوري. وعرضت وجھات نظرھا على الممثل سبل عیش جموعة من المواضیع التي تتعلق باإلنسانیة وم

) جوزیف بوریل ومبعوث األمم المتحدة الخاص HR/VPالسامي لالتحاد األوروبي/نائب رئیس المفوضیة األوروبیة (
 في سوریا جیر أو. بیدرسون.

، وتحدیداً تلك المنظمات التي ریة والمنظمات التي تمثلھاوركز مؤتمر بروكسل الرابع بشكل خاص على المرأة السو .9
رساء أسس السالم الدائم في سوریا، بما ینسجم مع قرار مجلس ترأسھا سیدات، والتي تعترف بأھمیة النساء الحیویة في إ

الممثل السامي اري جلسة مغلقة مع جوزیف بوریل (كما عقد مجلس النساء االستش .)2000( 1325األمن األممي 
لالتحاد األوروبي/نائب رئیس المفوضیة األوروبیة) وجیر أو. بیدرسون (مبعوث األمم المتحدة الخاص في سوریا) عبر 

 حقوق المرأة في قلب العملیة السیاسیة.وضمان وجود أجندة الھادفة فیھا عن وجھة نظره بشأن زیادة مساھمة المرأة 

 الجانب السیاسي 

 الدولیة المؤتمر أنھ بعد ما یقرب من عقد من النزاع ال یزال العنف وانتھاك القوانین اإلنسانیة ركون فيذكر المشا .10
مستمر. وعبروا عن قلقھم من تفاقم سوء األوضاع االقتصادیة السوریة طوال العام الماضي مما الدولیة وحقوق اإلنسان 

فقر و انعدام األمن الغذائي إضافة إلى انعدام االستقرار على تفاقم الیساھم في احتیاجات إنسانیة متزایدة و من شأنھ أن 
والھش على شمال غرب وشمال شرق سوریا بعد  ر مؤخراً شيء من الھدوء غیر المستقروبینما سیطنحو طویل األمد. 

في جنوب األمني إال أن الوضع  في منطقة إدلب في وقت مبكر ھذا العام، التصاعدات العسكریة الھامة والنزوح الھائل
. وفي منطقة الصحراء الوسطى والشرقیة نشھد عودة مقلقة مستمر في التردي و یتطلب انتباھاً متزایداً و تركیزاً  سوریا

  لدولة اإلسالمیة /داعش.تنظیم ال

ركون بأن عدم االستقرار السوري ینعكس فیما بعد حدود الدولة. فالبلدان المجاورة لسوریا، التي وذّكر المشا .11
من الالجئین . كما أن أعدادا كبیرة سوري ملیون الجئ 5.5 تاستقبلتحدیات الداخلیة المعقدة، ن أجل مواجھة التناضل م

أوروبا. وامتدت العواقب حتى لیبیا، حیث التقاریر تفید بأن أعدادا ھائلة من المقاتلین السوریین طلبت اللجوء إلى 
 .تحاربةالجھات الملقتال مع السورین قد أرسلوا ل

) 2012إعالن جنیف ( إلى یتم إال استنادا أن یمكنال وأكد المؤتمر من جدید على أن الحل الدائم للنزاع السوري  .12
و ملكیة لعملیة سیاسیة بقیادة  ودعی) الذي 2015( 2254التنفیذ الكامل لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم وب

سیاسیة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وتھدف العملیة  سوریة تیسرھا األمم المتحدة للتوصل إلى تسویة
 یقوم على وال السوریین جمیعیا، ووضع حكم ذا مصداقیة یشمل السیاسیة للتوصل إلى حل إلنھاء النزاع في سور

حدة وعملیة لصیاغة دستور جدید وتنظیم انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف األمم المت الطائفیة وتحدید جدول زمني
شدد المؤتمر على أھمیة مشاركة النساء على نحو كامل و ھادف في شتى مراحل العملیة السیاسیة بنسبة الجالیات.  تشمل

ركون أیضاً بالتزام المجتمع الدولي بصون ر المشاكما ذكّ % في بنى صنع القرار بھدف تحقیق التكافؤ. 30تمثیل أقلھا 
  اضیھا.سیادة سوریا واستقاللھا ووحدة وسالمة أر

التنفیذ  و ترمي إلىجھود ال تكل من مبعوث األمم المتحدة الخاص لسوریا دعمھ القوي لما یبذلھ المؤتمر على  شدد .13
عملھ الھادف إلى عودة انعقاد اللجنة الدستوریة بملكیة و قیادة سوریة و بما في ذلك ) 2015( 2254قرار لالكامل ل

وكرر مؤتمر  .بناء الثقة مع األطراف و تأسیس بیئة آمنة و ھادئة و محایدةمناقشة تدابیر  ،بتسھیل من األمم المتحدة
جزءا  ةالدستوری تمثل اللجنةبروكسل الرابع حاجة أطراف النزاع في المشاركة بشكل مجد في العملیة السیاسیة. وبینما 

فتح األبواب  شأنھ أن یساھم فيمن  اإال أن تقدم أعمالھ) 2015( 2254العملیة السیاسیة حسبما كلف بھ القرار  فقط من
 التسویة السیاسیة.أمام عملیة سیاسیة أوسع و یساھم في 
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ورحب المؤتمر بأولویة المبعوث الخاص التي تتمثل في الحاجة إلى إطالق سراح السجناء والمحتجزین وتوضیح  .14
عمل في تلك المسائل مع مصیر األشخاص المفقودین، وكذلك نیتھ في مواصلة الجھود النشطة من أجل زیادة حجم ال

جمیع األطراف المعنیة. وذكر المؤتمر بأن االعتقال التعسفي وحاالت االختفاء القسري ھي مخالفات لحقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني الدولي ودعا األطراف، وتحدیداً الفاعلین المدنیین والعسكریین السوریین والمضطلعین باألمن إلطالق 

زین تعسفیاً ومعالجة مسألة المفقودین بما یتفق مع قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم سراح األشخاص المحتج
). دخول المشرفین المستقلین 2019( 2474) والقرار رقم 2016( 2268)، والقرار رقم 2015( 2254

عمل على مواصلة والمنظمات اإلنسانیة بدون عوائق لجمیع منشآت السجون ھو ضرورة على قدم المساواة مع ال
اإلشراف والمد بالمعلومات حول األشخاص المفقودین والمختفین قسراً. كما أن مضایقة أسر ممثلي المجتمع المدني 

  والناشطین السیاسیین أمر مشجوب.

اتخاذ التدابیر العاجلة من أجل تفادي وقوع أي حالة اختفاء جدیدة المؤتمر كافة أطراف الصراع إلى ولقد دعا  .15
لألشخاص الذین حرموا من حریتھم. كما دعا لوضع أنظمة تعمل على توضیح مصیر وتحدید أماكن وجود  وخاصة

جمیع األشخاص المفقودین، بدون تمییز. وأكد المشتركون أیضاً على الحاجة إلى دعم أسر األشخاص المجھول 
  مصیرھم وكذلك الحاجة للتعامل مع الماضي.

نار على الخاص من أجل وقف إطالق الالمبعوث األممي  ھ التام لدعوةعبر مؤتمر بروكسل الرابع عن دعمو .16
وكرر على أساس االلتماس الذي قدمھ أمین عام األمم المتحدة من أجل وقف إطالق نار شامل.  مستوى سوریا،

المعنیة  في سوریا. ودعا جمیع األطرافركون قلق المجتمع الدولي الشدید بشأن احتماالت تصاعد العنف من جدید المشا
بالتمسك بااللتزامات المنوطة بھا بموجب القانون الدولي، ومواصلة التزاماتھا المتعلقة باتفاقیات وقف إطالق النار، 

التي تھدف إلقامة منطقة منزوعة و 2018في سبتمبر/أیلول وخاصة مذكرة التفاھم بین روسیا وتركیا التي أبرمت 
 . 2020مارس/آذار  5الخاص بھا المبرم في والبروتوكول غرب سوریا  شمالالسالح في 

یجب القیام  ،األمن التابع لألمم المتحدةالمدرجة على الئحة مجلس اإلرھابیة مجموعات التحدي جب التعامل مع بینما ی
ملیون  4ما یقدر بـ من خالل مقاربة تعاونیة و موجھة و فعالة من شأنھا أن تصون االستقرار و تحترم كلیاً حمایة بذلك 

بما تتبعھ من نزوح الجموع  أخرى فادي وقوع كارثة إنسانیةغرب سوریا في جھد یرمي إلى ت شمالمدني یقیمون في 
افحة اإلرھاب جمیع مكجھود أن تراعي  المنطقة. یجبالغفیرة كما شاھدناه في بدایة ھذا العام أثناء الھجوم العسكري في 

 مع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. التزامات األطراف بما یتفق 

أن تظل  ات اإلرھابیة األخرى الدائمة یجبالدولة اإلسالمیة/داعش والجماعتنظیم المؤتمر على أن ھزیمة  وشّدد .17
ركون أیضاً أن لظھور اإلرھاب مجدداً. وكرر المشا، بما في ذلك الجھود من أجل تفادي أي احتمال رئیسةأولویة دولیة 

 أسباب النزاع الجذریة. یحتاج لتسویة سیاسیة حقیقیة تتناولالتخلص النھائي من اإلرھاب في سوریا 

 الجانب اإلنساني

الحظ المؤتمر أن الدعم اإلنساني والحمایة یمثالن شریان الحیاة األساسي لمالیین السوریین من أجل تخفیف قلیل  .18
ملیون شخص، نصفھم تقریباً من األطفال، في حاجة إلى المساعدة  11.1الیوم حوالي من أسوأ عواقب النزاع. وھناك 

مالیین من المھجرین في  6.1بما في ذلك ، ینمھجر ال یزالوا ملیون سوري 12اإلنسانیة في سوریا. وما یقرب من 
 مالیین سوري یعیشون كالجئین في بلدان الجوار. 5.5الداخل و 

 في االحتیاجات من زادا قد لبنان، في االقتصادیة األزمة جانب إلى ،"19-كوفید" وباء أن لمشاركونأشار او  .19
 اللیرة ضعفت كما ،% 133 بنسبة سوریا في الغذائیة المواد أسعار ارتفعت الماضي، العام وفي. المنطقة وفي سوریا

 ویقدر. جدیدة إنسانیة تحدیات وخلق للسكان االقتصادیة - االجتماعیة الحالة تفاقم إلى أدى مما ،% 400 بنسبة السوریة
 ملیون 9.3 حوالي أي السكان، نصف بنحو سوریا أنحاء جمیع في الغذائي األمن انعدام من یعانون الذین السكان عدد

 من یعانون الذین عدد تضاعف ،ذاتھ الوقت وفي. الماضیة الستة األشھر خالل نسمة ملیون 1.4 قدرھا بزیادة ، نسمة
 أثر على الضوء المشاركون وسلط. شخص ملیون من أكثر إلى 570,000 حوالي من - الشدید الغذائي األمن انعدام

 .الخصوص وجھ على نساءتعولھا  لتيا األسر وعلى المرأة، على االقتصادیة األزمة

 المبادئ مع یتماشى بما المحتاجین المدنیین جمیع إلى اإلنسانیة المساعدة تقدیم أھمیة جدید من المؤتمر وأكد -20
 فيوسطیاً  شخص ملیون 6.2 أن المشاركون أقر وقد. واالستقالل والنزاھة والحیاد اإلنسانیة في المتمثلة اإلنسانیة

 إلى المشاركون وأشار. 2020 عام من األولى األشھر خالل شھر كل والحمایة المساعدة أشكال من شكالً  تلقوا سوریا
 األكثر األشخاصإیالء  لتمكین اإلنسانیة المساعدات وصول إمكانیة لتحسین ومتضافرة عاجلة جھود بذل ضرورة
 ً  .  األولویة احتیاجا
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 للوصول متكاملة بطریقة اإلنسانیة االستجابة طرائق جمیع استخدام مواصلة إلى الملحة الحاجة المشاركون وكرر -21
 تجدید على األمن مجلس أعضاء المؤتمر في المشاركون حث الخصوص، وجھ وعلى. الناس تضرراً  أكثر إلى

مم األتفویض و  إضافیة، شھراً  12 لمدة الحدودیین الھوى وباب السالم باب معبري الستخدام الحدود عبر التصاریح
 عبر الوصول من المزید بین الجمع یضمن أن ویجب. الشرقي الشمال إلى الحدود عبرالمعونات  لیوصتب المتحدة 
  .إلیھا حاجة ھناك كانت وطالما كانوا أینما المحتاجین، السوریین جمیع إلى المساعدات إیصالَ  الخطوط وعبر الحدود

 الدولي، اإلنساني القانون بموجب القانونیة، بالتزاماتھم التقید إلى النزاع أطراف جمیعتركة المشاسة الرئ تدع -22
 سوریا أنحاء جمیع في المحتاجین جمیع إلى اإلنسانیة المساعدات وصولاستمرار  تیسیرل بالكامل، مسؤولیاتھم وممارسة

 بإجراء اإلنساني المجال في الفاعلة للجھات السماح ویجب. عوائق ودون المناسب الوقت في و سالمةو ب  شروط دون
 دون الحمایة، رصد ذلك في بما البرامج، ورصد والشركاء، المستفیدین واختیار لالحتیاجات، ومستقلة محایدة تقییمات

 .والحاجة الضعف غیر األخرى االعتبارات عن وبمعزل قیود، أي

أكد المؤتمر بأن سوریا ال تزال تعیش أزمة حمایة وتواجھ عدد من تحدیات الحمایة المختلفة التي تؤثر على حیاة  -23
. وذكر بأن حمایة االجتماعیة، بما في ذلك احتیاجاتھم على صعید الصحة العقلیة و النفسیة مالیین السوریین الیومیة

التزام بموجب القانون الدولي اإلنساني المدنیة ھي  لین في المجال اإلنساني، والبنى التحتیةالمدنیین، بما فیھم جمیع العام
 و القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ة والزواج والوفاة أو بطاقات الھویوذكر المؤتمر بأن الحصول المعقول على الوثائق المدنیة مثل شھادات المیالد  -24
الالجئین و غیرھم من  وللسوریین الذین یعیشون داخل سوریا  ة األساسیةحمایالإجراءات الشخصیة ھو من ضمن 

بما في ذلك و على نحو  ركون الحترام حقوق السكن واألرض والملكیةا المشاودعالمواطنین السوریین في الخارج. 
صول جمیع السوریین للعدالة والخدمات األساسیة بدون أیة حدود أو قیود. كما احة حق ووإت لنساءالتي تخّص اخاص 

أكدوا مجدداً على أن حقوق السكن واألرض والملكیة واستردادھا تمثل عامال حیویا في إعادة بناء المجتمع السوري. 
أجل حیاة المستقبل معا بسالم وأنھا حجر الزاویة لضمان استقرار المجتمع ومساعدة السوریین على التخطیط من 

  وكرامة.

 نزحوا قد شخص ملیونقرابة و أن  للسكان، النطاق واسع نزوح مستمر في إحداث النزاع أن إلى المؤتمر أشار -25 
 ً  الجئ 15 000 بـ یقدر ما أن إلى أشار كما. 2020آذار  و 2019 كانون األول بین سوریا غرب شمال في حدیثا

ً  مھجر ألف 223و  اإلنسانیة المساعدة أھمیة إلى وأشار. 2020 عام في سوریا في المناطق بعض إلى عادوا داخلیا
 عن فضال داخلیا،ھجرین والم الالجئین ودعم العودة تعترض التي العقبات إزالة على العمل في اإلنسانیة وغیر

على صعید متطلبات  ومتكامل أقوى نھج اتباع خالل من ذلك في بما تلقائیا، إلیھا عادوا التي المحلیة المجتمعات
 .الصمود

. الدائمة والحلول للحمایة شاملة استراتیجیة على الحفاظ ضرورةعلى  المانحین ومجتمع أكدت الرئاسة المشتركة -26
 السالمة من ظروف في النطاق، واسعة طوعیة عودة تنظیم أو بترویج تسمح ال سوریا داخل الظروف أن حین وفي

یتخذه  ومطلع حر قرار أساس على ممارستھ تتم حق العودة أن المشاركون أكد الدولي، القانون مع تتماشى والكرامة
مبنیة  دقیقة معلومات إلى استناداً  وقراراتھم، وشواغلھم وآرائھم الالجئین باحتیاجات الدعم یسترشد أن وینبغي. الفرد

 ن. إالدیمغرافیة الھندسة في یسھم أال وینبغي. الحاضر الوقت في ال أم العودة ینبغي كان إذا ما بشأن ،على وقائع
فاعلة و الدمات متاحیة الخ ،التعسفیة واالعتقاالت السیاسي واالضطھاد المسلح الصراع من األمن إلى بحاجة العائدین

 على الحفاظ إن آمنة و كریمة.طوعیة و عودة من فرص كسب العیش و غیرھا من االعتبارات التي من شأنھا أن تمكن 
 تمكین في أساسي عنصر المضیفة البلدان في والخدمات العیش وسبل الحمایة على والحصول المساعدة مستویات
 والمعاییر الحمایة عتبات أھمیة المشاركون أكد كما. الدفع عوامل عن بعیدا بالعودة، طوعي قرار اتخاذ من الالجئین
  .2018 شباط في المتحدة األمم أصدرتھا التي سوریا، إلى الالجئین بعودة الخاصة

تم  كما اعترف المؤتمر بإعادة التوطین في بلد ثالث كأداة حمایة أساسیة لالجئین الذین ترتفع مخاطر حمایتھم. و -27
اإلضافة إلى المسارات األخرى القانونیة، لتقدیم مداخل آمنة وكریمة نحو حل طویل األجل تسلیط الضوء على أھمیتھا ب
  وأبعد من المنطقة المباشرة.

ركون بأن جمیع األطفال المزعوم اشتراكھم مع الجماعات المسلحة ممن تم اعتقالھم أثناء العملیات ذّكر المشا -28
الدولیة حول والمقاییس  ون الدولي اإلنساني والمعاییرعاملوا كضحایا للتجنید، بما یتفق مع القانالعسكریة ینبغي أن یُ 

 حقوق الطفل.

 القدرة وزیادة الحمایة، وتعزیز المعاناة، وتخفیف األرواح إنقاذ: استراتیجیة أھداف ثالثة اإلنسانیة االستجابة خطةل -29
 نتیجة سوءاً  ھذا یزداد أن المرجح ومن فقر، في یعیشون السكان من% 80نحو  أن إلى التقدیرات وتشیر. الصمود على
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 التعافي لدعم الجھود تكثیف ینبغي للحیاة، المنقذة اإلنسانیة المساعدة إلى األولویة ستُسند حین وفي. اإلقلیمیة للدینامیات
 األساسیة الخدمات توفیر خالل من الذات، على واالعتماد المحلیة المجتمعات قدرات وبناء ،و متطلبات الصمود المبكر،
 . والشباب النساء بما فیھم ،"19-وفیدك" وباء من المتضررین أكثر مراعاة معالمحلیة  االقتصادیة والتنمیة العیش وسبل

 التماسك تعزیز في الدعم ھذا یساعد أن یمكن إغالقھ، احتمالأمام  و المدنيالمجتمع ز فیھ حیّ  ضیقی سیاق وفي
 من تحدّ  حمایة أكثر بیئة وضمان حقوقھا، عن والدفاع احتیاجاتھا تحدید من المحلیة المجتمعات وتمكین االجتماعي،

 ھذا نجاح مفتاح ھي الصراع وحساسیة. المبكر الزواج أو األطفال كعمالة الضارة تصديال استراتیجیات إلى اللجوء
 المتحدة األمم بمساعدة الخاصة ومبادئھا معاییرھا أن على التأكید المتحدة األمم كررت الخصوص، وجھ وعلى. النھج

  .للحیاة المنقذة الطارئة المساعداتیتجاوز  ما إلى المتحدة األمم مساعدات ستوجھ سوریا في

 

دعم فرص كسب مع زیادة التركیز على  اإلنسانیة المنقذة للحیاةحتیاجات یستمر الدعم في منح األولویة لالس  -30
ضعف مواطن الذین یواجھون  شباب والنساءبالنسبة لل، خاصة تطویر المھارات و التمكین االقتصادي والعیش الالئقة 

متعدد األبعاد، و یتأثرون على نحو غیر متكافئ بالصراع و جائحة كورونا. إن مشاركة المجتمعات المحلیة و تمكینھا 
قرارات التمویل أن تراعي النوع االجتماعي أنھ ینبغي ل تم التأكیدفي تناول االحتیاجات و إیالئھا األولویة أساسي. 

ر المستقل لالحتیاجات، وأال تحقق بأي شكل من األشكال مصلحة أو ساس التقدیأوظروف النزاع، وأن تؤخذ على 
االجتماعیة و ھندسة ال عنتغاضى أو جرائم ضد البشریة وأال ت جرائم حرب اقترفوایشیع أنھم مساعدة أطراف 

 .أو ترسخھا على نحو غیر مباشر الدیموغرافیة

 من أكثر عام، كل وفي. لالستثمار الرئیسیة المجاالت من یزاالن ال الطفل حمایة و التعلیم أن على المؤتمر اتفق -31
 التعلیم ویتعرض. التعلیم أشكال من شكل بأيال یلتحقون  الدراسة سن في سوري طفل مالیین 3 من یقرب ما أو ثلث
 والتعلیم الجید التعلیم على الحصول فرص توفیر في التقدم وتیرة تسریع وینبغي. المنطقة أنحاء جمیع في لضغوط العام
 دورا تؤدي أنھا حیث - 19-وباء كوفید خطر بسبب بعد عن التعلم ذلك في بما -ستدراكیة اال برامجال و الرسمي غیر

 طویلة، لفترات والنزوح للنزاعات االجتماعیة النفسیة اآلثار من منھم الكثیر یعاني الذین األطفال، حمایة في حیویا
 .ومجتمعاتھم المحلیة مجتمعاتھم في البناءة للمشاركة أمامھم الطریق ویمھد

 التعافي و التنمیة اإلقلیمیان

أكدت الرئاسة المشتركة على أن المساھمة الرائعة للدول المضیفة والمجتمعات المحلیة المضیفة في استقبال أعدادا  -32
مع روح االتفاق العالمي حول غفیرة من سكان سوریا الالجئین وتقدیم الخدمات الوطنیة لھم إنما ھي في توافق تام 

ركون بحالة االستضعاف واعترف المشا .2019الالجئین كما تم االعتراف بھ تحدیداً في المنتدى العالمي لالجئین عام 
، التي ینبغي معالجتھا من العمیق لالجئین السوریین، والالجئین الفلسطینیین النازحین من سوریا والمجتمعات المضیفة

كما أقّر المؤتمر بأن التحدیات االجتماعیة االقتصادیة أدت إلى ازدیاد مواطن الضعف في بعض تلك  دعم دائم.خالل 
 أمر ھي المؤقتة القانونیة اإلقامة أن إلى وأشار البلدان بالنسبة إلى عموم السكان و المجموعات الضعیفة على نحو خاص

 .  والخدمات الحمایة على الحصول على الالجئین لقدرة بالنسبة أساسي

أكد المجتمع الدولي من جدید على التزامھ الصامد بدعم الدول المجاورة لسوریا في مواصلة معالجة التحدیات  - 33
العدیدة التي تواجھھا، من خالل المساعدة اإلنسانیة المستمرة ودعم التكیف، بما في ذلك من خالل الخطة اإلقلیمیة 

وتعزیز األنظمة الوطنیة والقدرة على االستجابة لخدمة الجمیع. وسوف یستمر ، )3RP( على الصمود لالجئین والقدرة
  المانحون في تعزیز القدرات الوطنیة للبلدان المجاورة لسوریا وكذلك ملكیتھا وقیادتھا لالستجابة.

المؤتمر بالتقدم الذي حققتھ الحكومات والمانحین واألمم المتحدة في تقدیم التعھدات التي أخذت في المؤتمرات  أقر- 34
السابقة، بما فیھا من خالل أولویات الشراكة بین االتحاد األوروبي واألردن وبینھ وبین لبنان، والتسھیالت المقدمة من 

ماني اإلقلیمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السوریة ووثائق ق االئتكیا، والصندواالتحاد األوروبي لالجئین في تر
الشراكة مع األردن ولبنان وتركیا التي تم إعدادھا خالل مؤتمر بروكسل الثاني. وعلى خلفیة الضعف الشدید المستمر، 

الة لالجئین، وتحسین حصولھم ، ینبغي عمل المزید من أجل المحافظة على الحمایة الفع19-الذي یتفاقم مع وباء كوفید
، وتأمین احترام حقوقھم اإلنسانیة والقانونیة األساسیة، وزیادة قدرتھم على الرعایة الصحیة والتعلیم وسبل العیشعلى 

صندوق ولقد خصص ال النمو االقتصادي للدول التي تستضیفھم.و خلق الفرص للمساھمة في االعتماد على الذات 
ملیار یورو ألعمال مساعدة الالجئین في الدول  2.2تحاد األوروبي لالستجابة للنزاع السوري ماني اإلقلیمي لالاالئت

دعم الالجئین في تركیا  برنامجوخصص  المجاورة والمجتمعات المضیفة، وتحدیداً في األردن ولبنان والعراق وتركیا.
ملیار  4.7منھا   ،نفیذیةمل المیزانیة الت، بحلول نھایة تلك الفترة تم تخصیص كا2019-2016للفترة  ملیار یورو، 6

 .2025إلى  ھنشاطاتتستمر ھذا الدعم یستند إلى المشاریع و  ملیار یورو. 3.4یورو تم التعاقد علیھا بالفعل وتم صرف 
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 .الالجئین في تركیا آلیةدة بموجب مین الفعال للمساعمر  بالعمل المنجز و استمرار التأرحب المؤتو
 

 واالجتماعیةالعامة  الصحیة التحدیات تفاقم إلى أدى قد والمنطقة سوریا في 19-كوفید وباء بأن المؤتمر أقر - 35
ً  المھجرون و سوریا من الالجئون. واالقتصادیة  جانب إلى خاص، بشكل ضعیف وضع في ھم سوریا، داخل داخلیا
 . المجموعات تلك ضمن واألطفال النساء وخاصة تستضیفھم، التي المجتمعات

 الوطنیة الخدمات على الحصول سبل وإتاحة العالم، في الالجئین من عدد ألكبر تركیا باستضافة المؤتمر أشاد - 36
 تركیا استجابة تزال وال. العمل سوق في االندماج وفرص والبلدیة، االجتماعیة والخدمات والتعلیم، الصحیة الرعایةك

 بشأن العالمي االتفاق وضع في المكتسبة القیمة والخبرة ةالمستقا والدروس الجیدة الممارسات تعكس لالجئین الشاملة
 في الالجئین آلیة خالل من وتركیا األوروبي االتحاد بین الناجح والتعاون 3RP  الخطة إطار في وكذلك الالجئین،

 تضامن المستمر مع تركیا.المؤتمر الكرر  .تركیا

 فيبالنسبة إلى الفرد  الالجئین من عدد أكبر الستضافة لبنان یبذلھا التي والمستمرة الكبیرة بالجھود أشاد المؤتمر -37
أن لبنان وسكانھ یواجھون تحدیات كبیرة ناجمة عن األزمة االقتصادیة والمالیة  المؤتمر في المشاركون وأقر. العالم
 وأكدوا. ي سوریاومن عواقب عشر سنوات من الصراع ف، 19-كوفید وباء انتشار بسبب تفاقمت التي و ،الحادة

 األول كانون 11 في الدولي الدعم فریق بیان مع تمشیا حدیثا، المشكلة اللبنانیة الحكومة مع البناءة للمشاركة استعدادھم
 إصالحات تنفیذ في اإلسراع على الحكومة وشجعوا ،تعافي وخطة مالیة خطة اللبنانیة الحكومة باعتماد وأقروا. 2019
 للتحدیات التصدي أجل من ،سیدر مؤتمر في بھا التعھد تم التي بالسیاسات المتعلقة االلتزامات ذلك في بما ھیكلیة،

 النقد صندوق مع المناقشات بدء بقرار المؤتمر ورحب. اللبناني الشعب وتوقعات احتیاجات وتلبیة الحادة االقتصادیة
 في الضعیفة الفئات لجمیع وضمانھا المناسبة االجتماعیة والسالمة الحمایة شبكات تعزیز ضرورة على وشدد. الدولي

  .المجتمع

وتخفیف  التحاق الالجئین السوریین بالتعلیم أجلوال سیما من  األردن یبذلھا التي الكبیرة بالجھود المؤتمر أشاد -38
 والنمو االقتصادي للتحول األردن برؤیة المؤتمر ورحب حصول على الرعایة الصحیة.ال تعترض امكانیةالعوائق التي 

 لالجئین والخدمات العمل وفرص النمو توفیر إلى الرامیة جھوده لدعم الدولي المجتمع استعداد وأكد واإلصالح،
 یواجھھا التي الصعبة االقتصادیة والظروف السوریة لألزمة األوسع األثر إلى ونظراً . الضعفاء واألردنیین السوریین
 االستجابة أجل من الحكومة ااقترحتھو التي  مقاربة إزاء مواطن الضعفال على البناء بمواصلة المؤتمر أوصى األردن،

 .األساسیة الناس الحتیاجات فعالیة كثراأل

طقة كردستان أشاد بجھود العراق في استضافة ودعم الالجئین من سوریا وتحدیداً في من كما اعترف المؤتمر و - 39
على مستوى عال في دعم العراق في تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة  ركون عن التزامھم بالمحافظةالعراقیة. وعبر المشا

و كذلك وتوقف الحصول على الخدمات االجتماعیة،  واسع النطاقالداخلي  ة عن سنوات النزاع الطوال، والتھجیرالناتج
 لك التي نتجت عن النزاع السوري.على نحو خاص ت

المؤتمر ورحب بمساھمة مصر الكبیرة في استضافة الالجئین السوریین والسیاسات الشاملة التي تبنتھا  أقر و -40
مصر مة. كما الحظ المؤتمر أیضاً جھود الحكومة المصریة من حیث الخدمات الصحیة وخدمات التعلیم والخدمات العا

 السوریین.في تعزیز نظام اللجوء الخاص بھا وحمایة حقوق الالجئین المستمرة 

 المساءلة والعدالة

للقانون اإلنساني الدولي  خطرةعن االنتھاكات الاإلفالت من العقوبة ركون في المؤتمر عن قلقھم عن بر المشاع -41
رفت خالل النزاع في سوریا وأدانوھا بأشد لھجة ممكنة. وركزوا على الحاجة وانتھاكات قانون حقوق اإلنسان التي اقتُ 

الملحة لضمان المحاسبة لالنتھاك والخرق المنتظم، بما فیھ استخدام األسلحة الكیمیائیة واالنتھاكات السافرة للقانون 
و النوع االجتماعي (الجندر)، كالجرائم المتعلقة بالعنف على أساس الجنس اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، 

ندرج والتي ی، اإلخفاء القسري، االعتقال التعسفي، التعذیب، الھجمات غیر الممیزة ضد المدنیین و البینة التحتیة المدنیة
والجرائم ضد البشریة. إن التصدي لإلفالت من العقاب ھو مطلب قانوني ومحوري من  جرائم الحرب عدد منھا ضمن

  م الدائم والمصالحة الحقیقیة في سوریا.أجل الوصول للسال

) واآللیة الدولیة المحایدة CoIأشادت الرئاسة المشتركة بالعمل الھام الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة المستقلة للتحقیق ( - 42
 المحكمة الجنائیة الدولیة. إلى الوضع في سوریاإحالة من أجل ). وكررت نداءھا IIIMوالمستقلة (

و التي نقلھا األمین العام و أعرب تحقیق في أحداث شمال غرب سوریا ال مجلسرحبت الرئاسة المشتركة بنتائج  - 43
توصیات. كما رحبت بإصدار أول تقریر لفریق التعریف والتحقیق التابع للم في التنفیذ العاجل ن أملھالمشاركون ع

 الكیمیائیة واألمینة حظر األسلحة المجلس التنفیذي لمنظم) للنظر بواسطة OPCWلمنظمة حظر األسلحة الكیمیائیة (
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سالح الجو قوات الرئاسة المشتركة بشدة استخدام  . أدانتالقلقوأحاطت استنتاجاتھ بكثیر من  ألمم المتحدةلعام ال
یجب أن  السوري األسلحة الكیمیائیة وكررت أن الذین سیتم التعرف علیھم كمسؤولین عن استخدام األسلحة الكیمیائیة

 خرق اتفاقیة األسلحة الكیمیائیة.شجب و التي تلالجدیرة با عن أعمالھمیحاسبوا 

 و كلمات ختامیة:  الخطوات القادمة

ع المدني السوري وتقدیم الدعم لھ، و شجع على الجھود التي ركز المؤتمر على أھمیة مواصلة العمل مع المجتم - 44
المنقذة للحیاة، إضافة إلى التركیز على التعافي المبكر، و متطلبات الصمود و تتجاوز االستجابة في حالة الطوارئ و 

 احتیاجات االعتماد على الذات في المجتمعات المحلیة في سوریا بغیة الحفاظ على النسیج االجتماعي في البلد.

وأكد المؤتمر مجدداً على التزام المانحین الدولیین باستمرار تقدیم الدعم المالي للمجتمعات المستضعفة التي  - 45
سوریا وفي  و مساعدة متطلبات الصمود و القدرة على التعافي في المستقبل، داخلتضررت من النزاع السوري 

 المنطقة.

ت المالیة التي أخذت خالل المؤتمر والعمل جنبا إلى جنب مع سوف یستمر االتحاد األوروبي بمتابعة االلتزاما - 46
التقاریر بتقدم العمل في األردن ولبنان في التزامات  م في مؤتمرات بروكسل السابقة وتقدیماألمم المتحدة على غرار ما ت

 السیاسة المشتركة من المؤتمرات السابقة.

 قدرة ضتقوّ  أن یمكن التي العقوبات إلغاء حول العام األمین وّجھھ الذي العالمي النداء إلى المتحدة األمم أشارت -47
-كوفید لوباء الستجابةل الطبي الصحي والدعم األساسیة الصحیة واإلمدادات الغذاء على الحصول ضمان على البلدان

ً  أحاطتو ،19  اإلمدادات تدفق تحظر ال بسوریا المتعلقة للعقوبات برامجھا بأن المعنیة والكیانات الدول بتأكیدات علما
 التي العقوبات أن إلى األوروبي االتحاد أشار الصدد، ھذا وفي. الطبیة واإلمدادات األدویة تستھدف وال اإلنسانیة
 اإلنسانیة، المساعدات إیصال على سلبي أثر أي تجنب بھدف ذوتنف�  الدولي، للقانون وفقا ةمَ مصمَّ  سوریا على یفرضھا

  .العالم أنحاء جمیع في انتشاره من والحد 19-كوفید وباء لمكافحة الضروریة الطبیة واإلمدادات المعدات ذلك في بما

اك حل والدعم الدولي لتنفیذه لن یتم إال إذا كان ھن االتحاد األوروبي أن إعادة اإلعماركررت الدول المانحة و - 48
الناجحة  تنفیذه بقوة. عملیة إعادة اإلعمار جاري) وإعالن جنیف، 2015( 2254متفق مع القرار رقم سیاسي موثوق 

، ووجود حكومة دیمقراطیة شاملة تضمن أمن وسالمة ظروف االستقرار والشمول تتطلب أیضاً وجود الحد االدنى من
لك ضمانات من وكذ شرعیین المواطنین، واستراتیجیة تنمیة متفق علیھا تراعي ظروف النزاع، ومتحدثین موثوقین و

   في سوریا.غیر محقق من تلك الشروط حیث المحاسبة التمویلیة. إن كالً 
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