
 سوريا في السياسي المسار بداية دعم

 الهادف الحوار لبداية 2016 كانون الثاني  من وعشرين الخامس يومه لجنيف بأكملها المتحاربة األطراف المتحدة األمم ستجلب

  الوصول إمكانية حول تتفاؤل الدولية" كريستي باكس" إن .سنوات خمس حوالي دام الذي الصراع إنهاء  إلى

 .الدولية اللجنة طرف من المؤلمة سوريا ألزمة نهائي وديبلوماسي سياسي حل إلى

 إستغل لقد 2011بداية في للديموقراطية الموالية للحركة السورية الحكومة تمارسه الذي القمع سببها قد الشعبية اإلنتفاضة إن

 مليون4.3  حوالي هاجر لقد .والعراقية السورية أراضي على لإلستيالء السياسي والفراغ البلبلة اإلسالمية الخالفة مجاهدي

 .البشر من مليون  6.5 من أزيد داخليا تهجير بلده،وتم سوري

  دسمبر من عشر الثامن وفي سياسيا، بل عسكريا يكون أن يمكن ال سوريا ألزمة الحل أن الدوليون القادة يعترف أن يجب

 الكبرى القوى حوله إتفقت والذي سوريا في دوليا السلم مسار تحديد يؤيد تقرير على المتحذة لألمم السلم مجلس وافق  2015

 :مايلي على تصر وهي المتحذة لألمم األمن مجلس تقرير تدعم" كريستي باكس" إن .الحالي العام بداية في جنيف في

  عمومية أماكن في المتفجرات من وغيرها متفجرة عنقودية وقنابل وألغام محضورة ألسلحة إنهاءالفوري. 

 .سوريا في المتناحرة الطوائف لتزويد فوري إنهاء على األطراف جميع إرغام. 

 .ممكن وقت أقرب في عقالنيا المدبر النار إطالق وقف تفعيل. 

 .الحرب أسلحة أحد بصفتها المجاعة قبول يمكن المحتاجين،وال كل وسع في وجعلها اإلنسانية للمساعدات إولوية إعطاء. 

 .المدنيين على للهجوم الفوري الوقف. 

 .الصراع أطراف كل قبل من للحصار فوري رفع. 

 وطنية حكومة تشييد قصد السلمية المفاوضات بدعم الدولية اللجنة تلزم.  جنيف مفاوضات الخطوات هذه ترافق أن يجب 

 المشاركة أطراف كل على يجب .والتفتيت الصراع قبل للوحدة أولوية إعطاء الزم السوري،و التراب داخل من المنبثقة موحدة

 .البلد في الوحدة بناء وإعادة العنف إلنهاء والئها تجدد أن

 حكومة لخلق زمني تحديد إلى ستفضي والتي بالصراع المعنية أطراف مفاوضات بشأن متفاؤلة الدولية" كريستي باكس" إن

 .إنتخابات عقد إلى أخيرا ستؤدي التي موحدة

 السلم أوان حان 

 والتي" أنترناسيناليس كارتس" قبل من المنظمة سوريا في السلم  أجل من العالمية  2016حملة الدولية" كريستي  باكس" تساند

 في مسببة والمنطقة سوريا دمرت التي الحرب من سنوات خمس إنهاء طلب قصد العالم في البشر من ماليين إستنفار إلى تهدف

 واألردن سوريا في الوطنية" كارتس" فروع من لطلب إستجابة جائت الحملة تلك إن .الحاضر الوقت في الالجئيين أزمة أكبر

 .ولبنان والقدس والعراق

 من الثالث يومه   لندن في المنعقد سوريين لالجئين المانحين لمؤتمر الكبرى باألهمية كذلك تؤمن الدولية" يتكريسباكس  " إن

 كان إذا .سوريا وتنمية بناء إعادة لضمان الكافية المالية للموارد الدولية اللجنة توفير بوجوب سيقضي الذي  2016   فبراير

 .الالجئين عودة قريبا تستقبل لكي سوريا بناء في جهود صب أيضا فالزم وكرامة إحترام بكل الجئين إستقبال واجبا

 2016 كانون الثاني  من وعشرين الثاني في لبروكس


