سوريا
الجــوار الجنويب

أهم املراحل
1977

االمضاء عىل ات ّفاق ّية التّعاون
بني االتحاد األورويب وسوريا

منذ ماي/مايو 2011

تعليق التّعاون الثنايئ
السوريّة
السلط ّ
األورويب مع ّ
واتخاذ تدابري أوروب ّية فرديّة
وإجراءات تقييديّة قطاع ّية
إثر القمع العنيف للسكان
املدنيني من قبل النظام
وأنصاره.

أكتوبر 2012

إطالق مجموعة املانحني
األساسيّني برئاسة االتحاد
األورويب

2015

الصندوق االئتامين
إنشاء ّ
األورويب اإلقليمي لالستجابة
السوريّة
لألزمة ّ

أفريل 2017

اعتامد االسرتاتيج ّية األوروب ّية
حول سوريا

2017

منذ بداية األزمة يف عام  ،2011حشد االتحاد األورويب أدواته السياسية
واملالية لدعم الشعب السوري داخل سوريا والالجئني السوريني يف
البلدان املجاورة (لبنان واألردن والعراق وتركيا) .يعترب االتحاد األورويب
والدول األعضاء فيه أكرب مانح للسكان املترضرين من النزاع ،حيث تم
حشد أكرث من  24.9مليار يورو بشكل جامعي منذ عام  2011يف
املساعدات اإلنسانية وتحقيق االستقرار والصمود يلتزم االتحاد األورويب
بإيجاد حل سيايس دائم وموثوق للرصاع يف سوريا مبا يتامىش مع قرار
مجلس األمن رقم  2254وبيان جنيف لعام  .2012يوجه هذا النهج عمل
االتحاد األورويب من أجل سوريا  ،مبا يف ذلك دعمه للتنمية التي يقودها
املجتمع واحرتام الحقوق األساسية واملساءلة وتوفري الخدمات األساسية.
استضاف االتحاد األورويب أربعة مؤمترات حول دعم مستقبل سوريا
خامسا يف عام .2021
واملنطقة منذ عام  2017وسينظم مؤمت ًرا
ً

متويل االتحاد األورويب*

ت ّم تعليق العالقات الثنائ ّية فيام يتعلّق باالت ّجار يف
ال ّنفط الخام ومنتجات ال ّنفط والذّهب واملعادن ال ّنفيسة
رضرت املبادالت التجاريّة من ج ّراء ال ّنزاع
واملاس .ت ّ
السنوات:
امتداد
عىل
واضح
نحو
عىل
حجمها
وتراجع
ّ
بحلول سنة  ،2016تراجعت الواردات األوروب ّية من
والصادرات نحو سوريا بنسبة % 85
سوريا بنسبة ّ % 97
مقارنة مبستواها سنة  .2011تُعزى أه ّم أسباب الضّ عف
جاري إىل التشتّت االقتصادي واقتصاد الحرب وفشل
التّ ّ
السوري يف تحقيق
ال ّنظام ّ
االنتقال السيايس أو
االقتصادي.
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املتوســط والبعيد
األداة األوروب ّيــة للجــوار هي من أهـ ّم آليّات التمويل األوروبيّة املعتمدة لالســتجابة عىل املدى
ّ
رضريــن مــن ال ّنزاع داخل ســوريا مببلغ ناهز  349.4مليون يورو منذ .2011
الحتياجــات السـكّان املت ّ
رضرين من األزمة داخل ســوريا.
عبّأ االتحاد األورويب  1.1مليار يورو للمســاعدة االنســان ّية لفائدة السـكّان املت ّ
املتخصصة عىل غرار اآلل ّية
الســوريّون غــر الحكوم ّيني داخل ســوريا من ال ّدعم األورويب عرب اآلل ّيــات
ّ
ينتفــع الفاعلــون ّ
املستقل؛
ّ
األوروب ّية للدّ ميقراط ّية وحقوق االنســان ( 17.6مليون يورو) حول حقوق االنســان واملســاءلة واإلعالم
املحل والعدالة االنتقال ّية
والســام ( 147.3مليون يورو) لتقديم الخدمات والحكم ّ
وآل ّية املســاهمة يف االســتقرار ّ
الســام؛ وآل ّية ال ّتعاون ال ّتنموي ( 37.3مليون يورو) لألمن الغذايئ.
والوســاطة/بناء ّ
الســوريّة البلدان املجاورة لســوريا التي تســتقبل
يدعم ّ
الصندوق االئتامين األورويب اإلقليمي لالســتجابة لألزمة ّ
والصف الص ّحي والحامية االجتامعيّة .تشــمل
الســوريّني عىل مســتوى ســبل العيش والتّعليم والص ّحة واملياه ّ
الالجئني ّ
الســوريّني وامله ّجرين بال ّداخل يف العــراق حيث يبلغ
الفئــات املســتهدفة املجتمعــات املحل ّيــة املســتضيفة لالجئني والالجئني ّ
الصندوق  2.3مليار يورو (ت ّم بعد تخصيص  2.2مليار يورو ألنشــطة
عــدد املنتفعــن  7مليــون نســمة .تفــوق ميزانيّــة ّ
محـ ّددة) مــن بينهــا مســاهامت طوع ّية من  21دولة عضو يف االتحــاد األورويب وتركيا واململكة املتّحــدة إضافة إىل مختلف
اآلليّات األوروبيّة.

االستجابة لجائحة كورونا

عبــأت املفوض ّيــة مــا يزيــد عن  76مليون يورو عــر مختلف آل ّياتها لرفــع التح ّديات الصح ّية واالجتامع ّيــة واالقتصاديّة يف عالقة
بالجائحة يف ســوريا.
*ال يعمــل االتحــاد األورويب مــع ال ّنظــام و ال مــن خاللــه إذ مت ـ ّر املســاعدة األوروبيّــة عــر املنظّــات غــر الحكوميّــة والــوكاالت األمميّــة و املنظّــات الدوليّــة و يوظّفهــا حســب أولويّــة الجهــات
ـي.
الفاعلــة يف القطــاع غــر الحكومـ ّ

املصدرEU Data :

ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement | facebook.com/EUnear | twitter.com/eu_near

آخر تحيني 2021/03 :

إطالق مؤمتر بروكسل
السنويّة حول «دعم مستقبل
سوريا واملنطقة» التي
يستضيفها االتحاد األورويب و
يشرتك يف رئاستها مع األمم
املتحدة

السوريّة
العالقات األوروب ّية ّ

ال ّتجارة واالستثامر

