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صــدر عــن الرئاســة المشــتركة ،المكونــة مــن االتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة ،لمؤتمــر بروكســل
الرابــع عــن مســتقبل ســوريا والمنطقــة ،إعــان مشــترك فــي ختــام أعمــال المؤتمــر.
إننــا كمجموعــة العمــل مــن أجــل بنــاء ســورية حــرّة  1وإذ نلحــظ أن المؤتمــر كســابقه لــم يتبنــى
بشــكل كامــل المبــادئ العامــة إلعــادة البنــاء فــي ســوريا التــي قمنــا بنشــرها فــي نهايــة عــام 2018
والتــي تبنتهــا  43منظمــة مدنيــة ســورية ،فإننــا نرحــب بــأن اإلعــان الختامــي الصــادر مــن
الرئاســة المشــتركة للمؤتمــر تضمــن بعــض هــذه المبــادئ األساســية:
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تتلخص يف :
تتضمنها عمليّة إعادة البناء يف سوراي ،واليت ّ
حرة  :حنن جمموعةٌ من املنظّمات املدنيةّ السوريةّ ،مجعتها رؤيةٌ واحدةٌ حول املبادئ ّ
العامة اليت جيب أن ّ
نبذة عن جمموعة العمل من أجل بناء سورية ّ
ضمــان حتقيــق العملي ـةّ لتطلعــات الشــعب الســوري ،املســامهة الفعاّلــة يف ترســيخ الســلم األهلــي املســتدام ،إش ـراك اجملتمعــات احملليــة ،ضمــان الشــفافية والعدالــة ،أن تكــون العمليــة ذات أهـ ٍ
ـداف تنمويـّ ٍـة اقتصاديـّ ٍـة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعيّـ ٍـة شــاملة ،ومرتبطـ ٍـة مبســارات العدالــة االنتقالي ـةّ .أهــداف اجملموعــة:
ٍ
ٍ
حرة".
احمللي ومن املبادئ ّ
العامة لـ"جمموعة العمل من أجل بناء سورية ّ
•املسامهة يف وضع رؤى ومقرتحات وسياسات لعمليةّ إعادة البناء يف سورية مستمدةّ من الواقع ّ
ٍ
العامة والرؤى واملقرتحات املقدمة من قبل اجملموعة.
عام يف وسط السور ّيي ،وعلى املستوى
الدويل ،ضاغط على الفاعلني السور ّيي والدو ّ
•املناصرة من أجل حشد رأ ٍي ٍّ
ليي لألخذ ابملبادئ ّ
ّ
•مراقبة عمليةّ إعادة البناء مبا يضمن االلتزام ابلشفافيةّ وابملبادئ والقوانني اإلنسانيّة الدوليةّ.
للتواصل info@wgbfs.org :
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بيان من مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة حول إعالن
الرئاسة المشتركة من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لمؤتمر
بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة

 تــم فــي اإلعــاان الختامــي فــي فقرتــه ال 24اســتخدام مصطلــح “إعــادة بنــاء المجتمــعالســوري” وهــو يعكــس مــا تبنتــه مجموعــة عملنــا حيــث حــددت أن مــا نســعى إليــه هــي إعــادة بنــاء
بلدنــا (تشــمل الجانــب االقتصــادي ،االجتماعــي ،اإلداري والسياســي) وهــو مصطلــح أكثــر عمقــ ًا
وأهميــة برأينــا مــن مصطلــح إعــادة اإلعمــار التــي يتــم تداولــه بشــكل رئيســي ليشــمل البنــى التحتيــة
والجانــب االقتصــادي؛
 تضمــن اإلعــان عــدة مصطلحــات وتنبيهــات مهمــة متقاطعة مع المبادئ العامة التي نشــرناها :حيــث تكلــم فــي فقرتــه ال 26أهميــة وجــود “ظــروف مــن الســامة والكرامــة تتماشــى مــع
القانــون الدولــي” لــدى الحديــث عــن عــودة طوعيــة واســعة
النطــاق للمهجريــن مــن ســوريا وأكــد أن حــق العــودة يجــب أن “ال يســهم فــي الهندســة
الديموغرافيــة” ،كمــا أشــار فــي النقطــة  29عنــد تحدثــه عــن أن الدعــم الــذي يجــب تقديمــه مــن
خــال خطــة االســتجابة اإلنســانية ”،يمكــن أن يســاعد فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي،
تمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن تحديــد احتياجاتهــا والدفــاع عــن حقوقهــا وضمــان بيئــة
أكثــر حمايــة تحــد مــن اللجــوء إلــى اســتراتيجيات التصــدي الضــارة” وأكــد فــي هــذه الفقــرة
علــى كــون “حساســية الصــراع” مفتــاح نجــاح.
وفــي الفقــرة  30وعنــد ذكــره للدعــم المقــدم فــي مواجهــة النــزاع وكذلــك جائحــة الكوفيــد ،-19ذكــر
اإلعــان أن “مشــاركة المجتمعــات المحليــة وتمكينهــا فــي تنــاول االحتياجــات وإيالئهــا
األولويــة أساســي” وأنــه “ينبغــي لقــرارات التمويــل أن تراعــي النــوع االجتماعــي وظــروف
الصــراع وأن تؤخــذ علــى أســاس التقديــر المســتقل لالحتياجــات ،وأن ال تحقــق بــأي شــكل
مــن األشــكال مصلحــة أو مســاعدة أطــراف يشــيع أنهــم اقترفــوا جرائــم حــرب أو جرائــم
ضــد البشــرية وأال تتغاضــى عــن الهندســة االجتماعيــة والديموغرافيــة أو ترســخها علــى
نحــو غيــر مباشــر”؛
 كرر اإلعالن في الفقرة النهائية  48أن “إعادة اإلعمار والدعم الدولي لتنفيذه لن يتم إال إذاكان هنــاك حــل سياســي موثــوق متفــق مــع القــرار  2254إعــان جنيــف ،جــاري تنفيــذه بقوة.
عمليــة إعــادة اإلعمــار الناجحــة تتطلــب ً
أيضــا وجــود الحــد األدنــى مــن شــروط االســتقرار
والشــمول ،ووجــود حكومــة ديمقراطيــة شــاملة تضمــن أمــن وســامة المواطنيــن،
واســتراتيجية تنميــة متفــق عليهــا تراعــي ظــروف النــزاع ،ومتحدثيــن موثوقيــن وشــرعيين
وكذلــك ضمانــات مــن حيــث بالمحاســبة التمويليــة” .وذكــر البيان أن “كال ً من تلك الشــروط
غيــر محقــق فــي ســوريا”.
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إال أننــا نلحــظ فــي هــذا اإلعــان ورود مصطلحــات نــرى خطــورة كبيــرة فــي اســتخدامها بــدون
وجــود تعاريــف واضحــة لمضمونهــا ،سياســات محــددة للتعامــل معهــا وآليــات دقيقــة
لتنفيذهــا ومراقبتهــا ،كل ذلــك باالنطــاق مــن نفــس المبــادئ العامــة التــي نشــرناها حــول إعــادة
البنــاء:
 ذكــر فــي الفقــرة  25مــن اإلعــان لــدى الحديــث عــن عــودة بعــض النازحيــن لمناطقهــم “أهميــةالمســاعدة اإلنســانية وغيــر اإلنســانية فــي العمــل علــى إزالــة العقبــات التــي تعتــرض
العــودة ...بمــا فيهــا مــن خــال اتبــاع نهــج أقــوى ومتكامــل علــى صعيــد متطلبــات
الصمــود” ،تدعــو مجموعتنــا هنــا إلــى االنتبــاه عنــد التطــرق لمواضيــع إزالــة العقبــات أمــام العــودة
لخطــر طمــس الحقائــق المتعلقــة بجرائــم الحــرب ،أو تثبيتهــا (تغييــر الملكيــات) أو ارتــكاب
جرائــم جديــدة (البنــاء علــى ملكيــات مســلوبة)؛
 ذكــر فــي الفقــرة  29مــن اإلعــان لــدى الحديــث عــن المســاعدة اإلنســانية عــن ضــرورة “تكثيــفالجهــود لدعــم التعافــي المبكــر ومتطلبــات الصمــود ،وبنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة
واالعتمــاد علــى الــذات ،مــن خــال توفيــر الخدمــات األساســية ،وســبل العيــش والتنميــة
االقتصاديــة المحليــة ،مــع أكثــر المتضرريــن مــن وبــاء كوفيــد ،19-بمــا فيهــم النســاء
والشــباب”.
كذلــك ورد فــي الفقــرة  44أن المؤتمــر “شــجع علــى الجهــود التــي تتجــاوز االســتجابة فــي حالــة
الطــوارئ والمنقــذة للحيــاة ،إضافــة إلــى التركيــز علــى التعافــي المبكــر متطلبــات الصمــود
واحتياجــات االعتمــاد علــى الــذات فــي المجتمعــات المحليــة فــي ســوريا بغيــة الحفــاظ على
النســيج االجتماعــي فــي البلــد” .إننــا وإذ نــرى ضــرورة االهتمــام بالتعافــي المبكــر ،إال أننــا نــراه
كمجموعــة العمــل مــن أجــل بنــاء ســوريا حــرة كمرحلــة مهمــة ســابقة ومحضــرة لعمليــة إعادة
البنــاء وعليــه تنطبــق عليهــا المبــادئ العامــة التــي حددناهــا لنضمــن كــون التعافــي المبكــر ال
يخــرق المبــادئ الضامنــة للحقــوق والمراعيــة لحقــوق اإلنســان والســاعية إلقامــة ســام مســتدام
فــي ســوريا .إن تخوفنــا مــن المقاربــة العشــوائية لهــذه المرحلــة وإصرارنــا علــى وضــع ضوابــط
لهــا ،دفعنــا مــن جهــة إلــى تحليــل التوجيهــات األساســية الصــادرة عــن وكالــة التمنيــة لألمــم
المتحــدة حــول التعافــي المبكــر (الصــادرة فــي عــام  2008والتــي تــم تحديثهــا فــي عــام ،)2018

4

بيان من مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة حول إعالن
الرئاسة المشتركة من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لمؤتمر
بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة

وإصــدار ورقــة تحليليــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام  9191تبيــن المخاطــر المرتبطــة بتطبيــق
هــذه التوجيهــات فــي الحالــة الســورية وتخلــص لمجموعــة توصيــات مهمــة حــول مأقلمــة هــذه
التوجيهــات للوضــع الســوري .كمــا دفعنــا هــذا التخــوف فــي نهايــة عــام للــرد  2019بوضــوح
علــى المقاربــة غيــر المكتملــة والتــي رأيناهــا خطــرة التــي تــم نشــرها مــن قبــل “مجموعــة
األزمــات الدوليــة” حــول “مخــارج مــن المــأزق األوروبــي المتعلــق بإعــادة إعمــار ســوريا”.
اننــا نكــرر ونؤكــد علــى أهميــة دعوتنــا لجميــع المشــاركين فــي المؤتمــر وكذلــك لكافــة
المعنييــن بموضــوع المســاعدات التــي تتجــاوز االســتجابة اإلنســانية الطارئــة لســوريا ل:
 األخــذ بعيــن االعتبــار لكامــل للمبــادئ العامــة إلعــادة بنــاء ســوريا التــي ســبق ونشــرناهالــدى اتخــاذ القــرارات و رســم السياســات المتعلقــة بالمســاعدات المقدمــة لســوريا غيــر المتعلقــة
باالســتجابة اإلنســانية الطارئــة ،باإلضافــة إلــى اإلصــرار علــى الطبيعــة الشــاملة لعمليــة إعــادة
البنــاء التــي يجــب أن تتجــاوز إعــادة اعمــار االقتصــاد والبنــى التحتيــة إلــى إعــادة بنــاء البلــد والمجتمــع ؛
 التأكيــد علــى الــدور األساســي وااللزامــي للمجتمــع المدنــي الســوري والمجتمعــاتالمحليــة وبنــى الحكــم المحليــة التشــاركية المنتخبــة ديمقراطي ـ ًا فــي تصميــم وتنفيــذ ومراقبــة
عمليــة إعــادة البنــاء مــع التنبيــه ألهميــة دور االعــام الحــر فــي عمليــة المراقبــة؛
 إعتبــار كل عمليــات “إعــادة االســتقرار” أو “التنميــة المحليــة” أو “التعافــي المبكــر”فــي ســوريا كمراحــل تحضيريــة تدخــل ضمــن ســياق عمليــة إعــادة البنــاء .لذلــك يتوجــب
علــى الــدول المانحــة المســاهمة فــي دعــم هــذه الجهــود عموم ـ ًا وعلــى اإلتحــاد األوروبــي ووكاالت
األمــم المتحــدة المعنيــة أن تقــوم بتعريــف واضــح لمضمــون أي مــن هــذه المصطلحــات
عنــد اســتخدامها ،وإقــرار سياســات محــددة مطــورة خصيص ـ ًا للحالــة الســورية ومبنيــة
علــى المبــادئ العامــة التــي نشــرتها مجموعتنــا أو علــى أي مبــادئ تضمــن تجنــب المخاطــر
الموضحــة فيهــا ،ورســم توجيهــات تنفيذيــة دقيقــة وآليــات مراقبــة شــاملة ،كافيــة
وشــفافة لــكل أنــواع الدعــم المقــدم لهكــذا عمليــات.
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بيان من مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة حول إعالن
الرئاسة المشتركة من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لمؤتمر
بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة

كمــا أن مجموعــة العمــل لبنــاء ســوريا حــرة ونظــر ًا للوقائــع والمعلومــات الــواردة لديهــا تطالــب
الــدول المعنيــة ب:
 التأكيــد علــى أهميــة المحاســبة للوصــول للعدالــة والســام المســتدام فــي ســوريا وبنــاء عليــهالعمــل علــى وضــع آليــات فعالــة للرقابــة وإجــراءات العنايــة الواجبــة المبنيــة علــى حقــوق
اإلنســان فيمــا يتعلــق بإيصــال المســاعدات اإلنســانية لضمــان الشــفافية ووصولهــا
للفئــات األكثــر احتيــاج ًا وعــدم اســتفادة مرتكبــي وممولــي انتهــاكات حقــوق االنســان منهــا؛
 العمــل الســريع وبشــكل منســق بيــن الــدول علــى تحديــد وتفعيــل آليــات واضحــة ورســميةتمكــن وتســهل عمليــة االســتفادة مــن بنــود االســتثناءات فــي مجموعــة العقوبــات
الموجــودة حاليـ ًا والمتعلقــة بســوريا لتمكيــن كافــة األطــراف الجــادة والملتزمــة بالمبــادئ العامــة
أو العاملــة فــي االســتجابة االنســانية الطارئــة مــن تقديــم المســاعدة للمدنييــن الســوريين فــي
كافــة أنحــاء البلــد.
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