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Κρίση στη Συρία: αρχίζει σήμερα η τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών με
θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2020

Από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φιλοξενήσει την τέταρτη Διάσκεψη των
Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»
(#SyriaConf2020), της οποίας συμπροεδρεύουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εφέτος η Διάσκεψη θα
πραγματοποιηθεί σε εικονική μορφή.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας /
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Zοζέπ Μπορέλ, δήλωσε σχετικά: «Ο λαός της Συρίας
δεινοπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά από εννέα χρόνια συγκρούσεων, υπάρχει ο κίνδυνος να
πάθει ο κόσμος ανοσία στις εικόνες και τις ειδήσεις για απαράδεκτα και αχρείαστα δεινά – όμως δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο· δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το δράμα τους.
Έχουμε ηθικό καθήκον να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον λαό της Συρίας.Η Διάσκεψη αποσκοπεί
στην περαιτέρω κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλονται
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη βιώσιμης πολιτικής λύσης στην κρίση στη Συρία, σύμφωνα
με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να
αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη για ολόκληρο τον λαό της Συρίας.»

Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε για τη διάσκεψη: «Η Συρία
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης αστάθειας. Οι ανάγκες των Σύριων
προσφύγων παραμένουν μεγάλες, ιδίως λόγω των δυνητικά καταστροφικών κοινωνικοοικονομικών
επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19. Για τον λόγο αυτό, παραμένει αταλάντευτη η δέσμευσή μας να
στηρίξουμε τους Σύρους πρόσφυγες στην περιοχή. Η τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών του 2020 θα
δώσει στη διεθνή κοινότητα την ευκαιρία να κινητοποιήσει την αναγκαία χρηματοδοτική βοήθεια για
τη Συρία και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες.»

Ο αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων επίτροπος κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε: «Η ανθρωπιστική
κατάσταση στη Συρία καθίσταται όλο και πιο επικίνδυνη καθώς η πανδημία του κορονοϊού απειλεί τους
πιο ευάλωτους. Η ΕΕ δεν θα εγκαταλείψει τους Σύρους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας,
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην περιοχή.»

Η Διάσκεψη θα αποτελέσει την κύρια εκδήλωση ανάληψης δεσμεύσεων υπέρ των Σύρων και των
γειτονικών χωρών της Συρίας το 2020 και θα αποτελέσει επίσης μια μοναδική πλατφόρμα διαλόγου με
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής. Η Διάσκεψη αρχίζει σήμερα με τις Ημέρες
Διαλόγου, θα συνεχιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα
ολοκληρωθεί με υπουργική σύνοδο στις 30 Ιουνίου.

Ιστορικό

Η 22α και 23η Ιουνίου είναι αφιερωμένες στις εικονικές Ημέρες Διαλόγου, με τέσσερις συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπουργών και υψηλόβαθμων υπεύθυνων
λήψης αποφάσεων από τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, την ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους
διεθνείς εταίρους. Προηγουμένως, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαδικτυακές διαβουλεύσεις με
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τη Συρία, τις γειτονικές χώρες υποδοχής προσφύγων και
τη διασπορά. Διάφοροι εισηγητές της κοινωνίας των πολιτών από τη Συρία και την περιοχή θα
μεταφέρουν στην υπουργική σύνοδο της 30ής Ιουνίου τις συστάσεις που προέκυψαν από τις
διαδικτυακές διαβουλεύσεις και τις θεματικές ομάδες.

Στις 22 Ιουνίου, ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, θα προεδρεύσει της
συνόδου για την περιφερειακή αντίδραση και ανάκαμψη ενόψει του κορονοϊού, ενώ στις 23 Ιουνίου ο
αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων επίτροπος κ. Γιάνες Λέναρτσιτς θα συμπροεδρεύσει της συνόδου
για τις άμεσες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις Ημέρες Διαλόγου είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ οι παρατηρήσεις που θα
κάνουν οι επίτροποι στις αντίστοιχες θεματικές ομάδες τους θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα EbS.

Από τις 24 έως τις 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες εταίρους, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και
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άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Στις 30 Ιουνίου, ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος Ζοζέπ Μπορέλ, μαζί με τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ Mark
Lowcock, θα συμπροεδρεύσει της υπουργικής συνόδου της Διάσκεψης. Περίπου 80 εκπρόσωποι από
γειτονικές χώρες που φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες, χώρες εταίρους, κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνείς
οργανισμούς θα συναντηθούν διαδικτυακά για να συζητήσουν βασικές πολιτικές, ανθρωπιστικές και
περιφερειακές πτυχές της κρίσης στη Συρία. Με την ευκαιρία αυτή, θα αναληφθούν πολιτικές
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Από σήμερα, πραγματοποιείται στο διαδίκτυο εικονική έκθεση με τίτλο «Φωνές από τη Συρία και την
περιοχή» με φωτογραφίες και βιντεοπορτραίτα που ρίχνουν φως στη ζωή των ανθρώπων που
επλήγησαν από την κρίση στη Συρία δείχνοντας την εξαιρετική τους ανθεκτικότητα και την
αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διάσκεψη διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο.

Η οπτικοακουστική κάλυψη θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα EbS.
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