
 

 

 

 سوريا: ال يوجد حل عسكري للصراع

 كوفي عنان: يتحمل مجلس األمن مسؤولية أخالقية بإيجاد أرضية مشتركة بعد الهجوم الكيماوي

 
 3102سبتمبر  4

 للنشر الفوري
 

 :مجموعة الحكماء ، رئيسكوفي عنان بيان من

تعلن مجموعة الحكماَء عن استيائها إزاء استخدام األسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا. فنحن ندين بأشد العبارات 
 ماعيا.فرديا وج –االستخدام اإلجرامي والوحشي لألسلحة الكيميائية، و الذي يجب محاسبة المسؤولين عنه 

هذا و قد عمل مفتشو األمم المتحدة عن األسلحة الكيميائية بمجهود حاد لتحديد الوقائع وتقديم تقرير إلى األمين العام بان كي 
ننا نحث كافة الدول األعضاء على انتظار تقرير مفتشي األمم المتحدة عن استخدام األسلحة الكيماوية في سوريا  مون. وا 

 دولي قبل استخالص النتائج واتخاذ قرار بشأن مسار العمل.ومداوالت مجلس األمن ال

لقد اشتعل الصراع السوري لعامين ونصف، وقد قتل فيه أكثر من مائة ألف فرد، وجرح منهم اآلالف، مع مليونين من الالجئين 
 وأكثر من أربعة ماليين من المشردين داخل سوريا.

و إلعادة تنشيط الحل السياسي  سفك الدماء كافة الجهود لوقف المزيد منوال يوجد حل عسكري لهذا الصراع، لذلك يجب بذل 
 إلنهاء الصراع الذي دمر سوريا.

ينبغي على المجتمع الدولي أن يجتمع في إدانة هذا الهجوم المروع بعزيمة متجددة من أجل تأمين حل عاجل للصراع وفقا 
 لمبادئ العدالة والقانون الدولي المقبولة.

لس األمن مسؤولية أخالقية بإيجاد أرضية مشتركة تضع في مقدمة قراراتها الشعب السوري، وذلك إلنهاء العنف إذ يتحمل مج
وتحقيق تسوية سلمية تقوم على عملية سياسية شاملة.
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 "The Eldersنبذة عن مجموعة الحكماء "

. وتعمل الحكماء، بخبرات وتأثير أعضائها 3110هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين البارزين أسسها نيلسون مانديال عام 
 الجماعي، على دعم السالم والتغلب على األسباب الرئيسة لمعاناة البشر.

وتتألف مجموعة الحكماء من مارتي أهتيساري، كوفي عنان )الرئيس(، إال بهات، األخضر اإلبراهيمي، غرو هارلم برونتالند 
جيمي كارتر، حنا جيالني، غراسا مايكل، ماري روبنسون، إرنستو زيديلو. وكل من  )نائبة الرئيس(، فرناندو هنريك كاردوسو،

 نيلسون مانديال وديزموند توتو عضو شرفي فيها.

 استفسارات اإلعالم

 media@theElders.org + |440640025200سيلفان بايفيل، المدير اإلعالمي، ه: 

 media@theElders.org + |440076572712فوكس، المسؤول اإلعالمي، ه: إليوت 

 .لتلقي البيانات الصحفية للحكماء سجل

 للمزيد يرجى زيارة:

 :الموقع اإللكتروني لمجموعة الحكماء www.theElders.org 

  :صفحة الحكماء على تويتر www.twitter.com/theElders 

  :صفحة الحكماء على الفيسبوك www.facebook.com/theElders 

  :صفحة الحكماء على فليكر www.flickr.com/photos/theelders 

  :صفحة الحكماء على يوتيوب www.youtube.com/user/theeldersorg 

 

mailto:media@theElders.org
mailto:media@theElders.org
http://theelders.org/contact/media-request
http://www.theelders.org/
http://www.twitter.com/theElders
http://www.facebook.com/theElders
http://www.flickr.com/photos/theelders
http://www.youtube.com/user/theeldersorg

