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 اإلسكوا في اإلعالم

 
 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة برنامج خبراء اجتماع 

 

 عزالدين سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت االسكوا :الوكالة الوطنية لإلعالم :
 سياسي حل عن والبحث الدمار لوقف األولوية إلعطاء

 للعملية بديال ليس محددة سورية بمناطق القتال تجميد.. اممي مسؤول :وكالة األنباء الكويتية 
 السياسية

 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت االسكوا :ليبانون فايلز 
 مستجداته آخر ببيروت يتدارسون" سورية لمستقبل الوطنية األجندة برنامج" خبراء :موقع منارة 
 للعملية بديال ليس محددة سورية بمناطق القتال جميدت: أممي مسؤول :موقع النشرة اإلخباري 

 السياسية
 وعقد البناء إعادة إلى يدعو الدردري :التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية 

 !! السوريين بين جديد اجتماعي
 يةالسياس للعملية بديالا  ليس محددة سورية بمناطق القتال تجميد: أممي مسؤول :شام تايمز 
 دمشق...داعش لمواقع «التحالف» قصف في مدنيين مقتل من قلقة موسكو :الوطن السورية :

 المعاناة من زادت الحكومة على المتحاملة القرارات
 السياسية للعملية بديال ليس بسوريا محددة مناطق في القتال تجميد:  أممي مسؤول :شبكة الصين 

 KUNA: Renewed fighting in Syria shouldn't halt political process - UN official 
 

 

 القصاصات مفّصلة

 

 إلعطاء: عزالدين سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت االسكوا

 سياسي حل عن والبحث الدمار لوقف األولوية

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 

بيروت اليوم، اجتماع الخبراء والمنسقين افتتحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في مقرها في 

 .لبرنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا



 

األجندة الوطنية هو برنامج أطلقته األمم المتحدة عبر اللجنة "وأفاد بيان لوحدة االعالم في االسكوا أن 

مختلف  االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، ويهدف لبناء منصة حوار تقني بين خبراء سوريين من

االتجاهات واالختصاصات، على قاعدة وحدة وسيادة واستقالل سوريا وحتمية الحل السياسي للنزاع، 

خبير سوري من الداخل والخارج، يسعون إلنتاج تحليل معرفي للواقع  033ويشارك في إعداد األجندة 

ثم وضع رؤية وطنية جامعة االقتصادي واالجتماعي والسياسي والمؤسساتي للبالد قبل وأثناء وبعد النزاع، 

  ."تتضمن خيارات وسيناريوهات لعملية إعادة البناء السياسي واالجتماعي واالقتصادي والحكومي

 

 الدردري

وألقى نائب األمينة التنفيذية لالسكوا عبد هللا الدردري كلمة في االفتتاح قدم من خاللها شرحا لماهية 

برنامج األجندة الوطنية ليس خطة إلعادة : "ل إليها، وقالالبرنامج ودور اإلسكوا، والمراحل التي وص

اإلعمار، فالتخطيط مسؤولية وطنية تتوالها مؤسسات، ولكن البرنامج يقدم للمخطط السوري قاعدة علمية 

 ."لتحديد الخيارات واألولويات

 

وإعادة تأهيل  إن البرنامج يقوم على ثالث ركائز هي التطوير المؤسساتي والمصالحة المجتمعية: "أضاف

االقتصاد، وال يتضمن العمل في أي من هذه القطاعات اتخاذ موقف مسبق من أي من الخيارات المتاحة 

 ."ولكنه يركز على توضيح نتائج وكلف أي خيار يرغب السوريون باعتماده

 

حلة االنعاش إن البرنامج يشكل نقطة التقاء األفكار السورية حول الخروج من األزمة واالنتقال لمر: "وختم

المبكر ثم إلى مرحلة البناء االقتصادي واالجتماعي والمؤسساتي ضمن إطار عقد اجتماعي يطوره 

  ."السوريون بأنفسهم

 

 عز الدين

إن تجميد القتال في : "وقال السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا

وإن فكرة تجميد القتال جاءت بسبب األثر المهول للدمار في . اسيةمناطق محددة ليس بديال للعملية السي

مدينة حمص، والذي شهدته البعثة الدولية خالل زيارتها لهناك، وإحساسها بضرورة إعطاء األولية اآلن 

لوقف الدمار، دون أن يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة السورية، والذي يجب أن يكون 

  ."سوري ال يقصي أحدا ودون شروط مسبقة-ريعبر حوار سو

 

إن مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريون، وأن الدمار الكبير يشير إلى التحدي الكبير الذي : "أضاف

  ."ينتظر سوريا والسوريين والمجتمع الدولي عند بدء إعادة اإلعمار

 

سبوع في مقر اإلسكوا، لدراسة المراحل الخبراء والمنسقين يجتمعون هذا األ"ولفت بيان االسكوا الى ان 

التي وصل إليها البرنامج ودراسة التقاطعات بين المحاور المختلفة وتأثير التطورات الميدانية واإلقليمية 



مجموعة عمل، تغطي جميع  75ويتوزع المشاركون على ثالثة محاور و. والدولية على سير عمل األجندة

  ."قتصادية واإلدارية والمؤسساتية واالجتماعية والثقافيةالقطاعات السياسية والقانونية واال

 

 السياسية للعملية بديال ليس محددة سورية بمناطق القتال تجميد.. اممي مسؤول

 

 وكالة األنباء الكويتية

اعلن رمزي عزالدين نائب مبعوث االمين العام لالمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي مستورا هنا اليوم ان  

ال تعني التوقف عن البحث "جميد القتال في مناطق محددة في سوريا ليست بديلة للعملية السياسية وفكرة ت

 ."عن حل سياسي لالزمة السورية

الذي تنظمه ( برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا)وقال عز الدين خالل اجتماع الخبراء والمنسقين ل

ان تجميد القتال في مناطق محددة في سوريا بين ( السكواا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 ."ليس بديال للعملية السياسية"الجيش السوري والجماعات المعارضة المسلحة 

االثر المهول "واشار الى ان فكرة تجميد القتال طرحت بعد زيارة البعثة الدولية لمدينة حمص ومشاهدة 

احست بضرورة اعطاء االولوية االن لوقف الدمار دون ان "لبعثة الذي لحق بالمدينة الفتا الى ان ا" للدمار

 ."يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة السورية

سوري ال يقصي احدا ودون شروط  -عبر حوار سوري "واعتبر عزالدين ان الحل لالزمة يجب ان ينتج 

 ."مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريين"مشددا على ان " مسبقة

وكان دي مستورا قد طرح مبادرة اليجاد خطة تحرك لحل االزمة المندلعة في سوريا منذ شهر مارس 

تقوم خصوصا على تجميد القتال في بعض المناطق والتمهيد لمفاوضات بين النظام السوري  1322

 .والجماعات المعارضة

 سوريا لمستقبل الوطنية األجندة خبراء اجتماع افتتحت االسكوا

 

 ون فايلزليبان

 

افتتحت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في مقرها في بيروت اليوم، اجتماع الخبراء والمنسقين 

 .لبرنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا



األجندة الوطنية هو برنامج أطلقته األمم المتحدة عبر اللجنة "وأفاد بيان لوحدة االعالم في االسكوا أن 

االجتماعية لغرب آسيا، ويهدف لبناء منصة حوار تقني بين خبراء سوريين من مختلف االقتصادية و

االتجاهات واالختصاصات، على قاعدة وحدة وسيادة واستقالل سوريا وحتمية الحل السياسي للنزاع، 

خبير سوري من الداخل والخارج، يسعون إلنتاج تحليل معرفي للواقع  033ويشارك في إعداد األجندة 

تصادي واالجتماعي والسياسي والمؤسساتي للبالد قبل وأثناء وبعد النزاع، ثم وضع رؤية وطنية جامعة االق

 ."تتضمن خيارات وسيناريوهات لعملية إعادة البناء السياسي واالجتماعي واالقتصادي والحكومي

خاللها شرحا لماهية وألقى نائب األمينة التنفيذية لالسكوا عبد هللا الدردري كلمة في االفتتاح قدم من 

برنامج األجندة الوطنية ليس خطة إلعادة : "البرنامج ودور اإلسكوا، والمراحل التي وصل إليها، وقال

اإلعمار، فالتخطيط مسؤولية وطنية تتوالها مؤسسات، ولكن البرنامج يقدم للمخطط السوري قاعدة علمية 

 ."لتحديد الخيارات واألولويات

م على ثالث ركائز هي التطوير المؤسساتي والمصالحة المجتمعية وإعادة تأهيل إن البرنامج يقو: "أضاف

االقتصاد، وال يتضمن العمل في أي من هذه القطاعات اتخاذ موقف مسبق من أي من الخيارات المتاحة 

 ."ولكنه يركز على توضيح نتائج وكلف أي خيار يرغب السوريون باعتماده

لتقاء األفكار السورية حول الخروج من األزمة واالنتقال لمرحلة االنعاش إن البرنامج يشكل نقطة ا: "وختم

المبكر ثم إلى مرحلة البناء االقتصادي واالجتماعي والمؤسساتي ضمن إطار عقد اجتماعي يطوره 

  ."السوريون بأنفسهم

د القتال في إن تجمي: "وقال السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا

وإن فكرة تجميد القتال جاءت بسبب األثر المهول للدمار في . مناطق محددة ليس بديال للعملية السياسية

مدينة حمص، والذي شهدته البعثة الدولية خالل زيارتها لهناك، وإحساسها بضرورة إعطاء األولية اآلن 

لالزمة السورية، والذي يجب أن يكون  لوقف الدمار، دون أن يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي

 ."سوري ال يقصي أحدا ودون شروط مسبقة-عبر حوار سوري

إن مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريون، وأن الدمار الكبير يشير إلى التحدي الكبير الذي : "أضاف

 ."ينتظر سوريا والسوريين والمجتمع الدولي عند بدء إعادة اإلعمار

الخبراء والمنسقين يجتمعون هذا األسبوع في مقر اإلسكوا، لدراسة المراحل "الى ان  ولفت بيان االسكوا

التي وصل إليها البرنامج ودراسة التقاطعات بين المحاور المختلفة وتأثير التطورات الميدانية واإلقليمية 

تغطي جميع مجموعة عمل،  75ويتوزع المشاركون على ثالثة محاور و. والدولية على سير عمل األجندة

 ."القطاعات السياسية والقانونية واالقتصادية واإلدارية والمؤسساتية واالجتماعية والثقافية

 



 آخر ببيروت يتدارسون" سورية لمستقبل الوطنية األجندة برنامج" خبراء

 مستجداته

 موقع منارة

 

 تدارس ،"سورية لمستقبل ةالوطني األجندة برنامج" ومنسقي لخبراء اجتماعا االثنين، اليوم بيروت، حتضنت

 واالجتماعية االقتصادية اللجنة عبر المتحدة األمم أطلقته الذي البرنامج مستجدات آخر المشاركون فيه

 السياسية القطاعات جميع يغطون الذين الخبراء، وبحث. ببيروت مقرها يوجد التي( األسكوا) آسيا لغرب

 البرنامج إليها وصل التي المراحل والثقافية، واالجتماعية والمؤسساتية واإلدارية واالقتصادية والقانونية

. األجندة عمل سير على والدولية واإلقليمية الميدانية التطورات وتأثير المختلفة المحاور بين والتقاطعات

 أن إلى الدردري، هللا عبد ،(السكوا)ل التنفيذية األمينة نائب أشار االجتماع، افتتاح خالل كلمة، وفي

 تأهيل وإعادة المجتمعية والمصالحة المؤسساتي التطوير في تتمثل ركائز ثالث على يقوم"  امجالبرن

 الخيارات من أي من مسبق موقف اتخاذ يشمل ال القطاعات هذه من أي في العمل"  أن مضيفا ،"االقتصاد

 هذا أن برزوأ". باعتماده السوريون يرغب خيار أي وتكلفة نتائج توضيح على يركز ولكنه المتاحة،

 المبكر، اإلنعاش لمرحلة واالنتقال األزمة من الخروج حول السورية األفكار التقاء نقطة يشكل" البرنامج

 السوريون يطوره اجتماعي عقد إطار ضمن والمؤسساتي واالجتماعي االقتصادي البناء مرحلة إلى تم ومن

 أن مستورا، دي ستيفان سورية، إلى دوليال المبعوث نائب الدين، عز رمزي اعتبر جهته، ومن". بأنفسهم

 البلد هذا ينتظر الذي الكبير التحدي إلى يشير الكبير الدمار وأن السوريون، سوى يحدده لن سورية مستقبل"

 دي مبادرة إلى إشارة في) القتال تجميد" إن وقال". اإلعمار إعادة بدء عند الدولي والمجتمع والسوريين

 في للدمار المهول األثر بسبب جاءت فكرة هي بل السياسية، للعملية بديال ليس محددة مناطق في( ميستورا

 اآلن األولية إعطاء بضرورة وإحساسها لهناك، زيارتها خالل الدولية البعثة شهدته والذي حمص، مدينة

 يكون أن يجب والذي السورية، لألزمة سياسي حل عن البحث عن التوقف ذلك يعني أن دون الدمار، لوقف

 واالجتماعية االقتصادية للجنة بيان وكان". مسبقة شروط ودون أحدا يقصي ال سوري/سوري حوار عبر

 يروم اللجنة، عبر المتحدة األمم أطلقته الذي ،"الوطنية األجندة" برنامج أن أكد قد( االسكوا) آسيا لغرب

 وحدة قاعدة على ،واالختصاصات االتجاهات مختلف من سوريين خبراء بين تقني حوار منصة بناء"

 الداخل من سوري خبير 033 بأن المصدر وذكر". للنزاع السياسي الحل وحتمية سوريا واستقالل وسيادة

 االقتصادي للواقع معرفي تحليل إنتاج إلى يسعون" األجندة، إعداد في المشاركين السوري والخارج

 تتضمن جامعة وطنية رؤية وضع ثم ع،النزا وبعد وأثناء قبل للبالد والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي

 ".والحكومي واالقتصادي واالجتماعي السياسي البناء إعادة لعملية وسيناريوهات خيارات

 

 



 السياسية للعملية بديال ليس محددة سورية بمناطق القتال تجميد: أممي مسؤول

 موقع النشرة اإلخباري

 

فكرة "، رمزي عزالدين أن ستيفان دي مستورا سوريا اعلن نائب مبعوث االمين العام لالمم المتحدة الى

عملية السياسية وال تعني التوقف عن البحث عن حل تجميد القتال في مناطق محددة في سوريا ليست بديلة لل

 ."سياسي لالزمة السورية

الذي تنظمه " لبرنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا"واشار عز الدين خالل اجتماع الخبراء والمنسقين 

فكرة تجميد القتال طرحت بعد زيارة البعثة "، الى ان "االسكوا"اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

البعثة احست "، الفتا الى ان "الدولية لمدينة حمص ومشاهدة االثر المهول للدمار الذي لحق بالمدينة

بضرورة اعطاء االولوية االن لوقف الدمار دون ان يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة 

 ."السورية

سوري ال يقصي احدا ودون شروط  -الحل لالزمة يجب ان ينتج عبر حوار سوري "ر عزالدين ان واعتب

 ."مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريين"، مشددا على ان "مسبقة

 

 !! السوريين بين جديد اجتماعي وعقد البناء إعادة إلى يدعو الدردري

 

 ريةالسو الدولة مؤسسات في للعاملين الحر الوطني التجمع

عا عبد هللا الدردري مدير التنمية االقتصادية والعولمة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 إلجتماع خبراء لعرض ومناقشة تقرير تقييم االحتياجات إلعادة بناء سوريا” االسكوا “

للجنة االقتصادية ضمن إطار عمل برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا الذي تنفذه ا”وجاء نص الدعوة

والذي يهدف إلى المساهمة في خلق إطار تشاوري بين السوريين ( اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا 

سيناريوهات لسياسات وطنية مقترحة من أجل المساهمة في التحول إلى مرحلة إعادة البناء  لمناقشة وتطوير

وذلك من خالل التالقي بين مكونات . افةوالتأسيس لعقد اجتماعي جديد ناظم للعالقة بين السوريين ك

تركز على تطوير إطار حوكمي وبناء مؤسساتي كفيل بتحقيق المصالحة والتماسك االجتماعي  البرنامج التي

 .وبإطالق عملية التعافي والبناء االقتصادي لسوريا

-11المقرر عقده في  يتشرف برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا بدعوتكم للمشاركة في اجتماع للخبراء

عرض ومناقشة  لبنان، والذي سيتضمن –في بيت األمم المتحدة قي بيروت  1320تشرين األول  10-12

تقرير تقييم االحتياجات الذي قام البرنامج بإعداده وإطالق مجموعات العمل المتخصصة لمختلف القطاعات 

زويدكم الحقاا بعرض تقرير تقييم من أجل البدء بوضع األجندة الوطنية لمستقبل سوريا وسيتم ت
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http://www.elnashra.com/news/?tag=%D3%E6%D1%ED%C7
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 .”االحتياجات

يذكر أن الدردي زار نهاية الشهر الخامس من العام الجري دمشق والتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين 

فيصل المقداد، وناقشا معاا المشروع الذي تعمل عليه االسكوا إلعادة تأهيل البنى التحتية في سورية بمختلف 

 .القطاعات

الرسمية، إلى أن المشروع يحلل المرحلة الماضية ويحدد ” سانا“وفقا لوكالة أنباء  -حينها-لدردري وأشار ا

التحديات الحالية ويقدم من الناحية الفنية الخيارات المتاحة واألولويات واالحتياجات لمساعدة الحكومة 

 .السورية في جهدها لتعبئة الموارد بعد انتهاء األزمة

ورية حققت خالل السنوات التي سبقت األزمة الحالية خطوات واسعة في عملية بناء وأكد المقداد أن س

 .االقتصاد والبنى التحتية

سورية تنظر اآلن باتجاه المستقبل وإنهاء العنف وبدء الحوار الوطني وهي مصممة على “كما أكد المقداد أن 

 .”إعادة البناء واإلعمار بالتوازي مع استعادة األمن واألمان

في هذا اإلطار لفت المقداد إلى األثر السلبي والهدام للعقوبات الجائرة المفروضة على سورية وأهمية و

 .العمل على رفعها فورا

 

 

 السياسية للعملية بديالا  ليس محددة سورية بمناطق القتال تجميد: أممي مسؤول

 شام تايمز

 

الى سوريا ستيفان دي مستورا االثنين أن  أعلن رمزي عزالدين نائب مبعوث االمين العام لالمم المتحدة

ال تعني التوقف عن البحث ”فكرة تجميد القتال في مناطق محددة في سوريا ليست بديلة للعملية السياسية و

 .”عن حل سياسي لالزمة السورية

مه الذي تنظ( برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا)وقال عز الدين خالل اجتماع الخبراء والمنسقين ل

بحسب وكالة كونا الكويتية ان تجميد القتال في مناطق ( االسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 .”ليس بديال للعملية السياسية“محددة في سوريا بين الجيش السوري والجماعات المعارضة المسلحة 

االثر المهول “ينة حمص ومشاهدة واشار الى ان فكرة تجميد القتال طرحت بعد زيارة البعثة الدولية لمد

احست بضرورة اعطاء االولوية االن لوقف الدمار دون ان “الذي لحق بالمدينة الفتا الى ان البعثة ” للدمار

 .”يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة السورية

دا ودون شروط سوري ال يقصي اح –عبر حوار سوري “واعتبر عزالدين ان الحل لالزمة يجب ان ينتج 

 .”مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريين“مشددا على ان ” مسبقة



وكان دي مستورا قد طرح مبادرة اليجاد خطة تحرك لحل االزمة المندلعة في سوريا منذ شهر مارس 

تقوم خصوصا على تجميد القتال في بعض المناطق والتمهيد لمفاوضات بين دمشق والجماعات  1322

 .المعارضة

 

: دمشق...داعش لمواقع «التحالف» قصف في مدنيين مقتل من قلقة سكومو

 المعاناة من زادت الحكومة على المتحاملة القرارات

 

 الوطن السورية 

 

اعتبرت دمشق أمس أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي أوضاع حقوق اإلنسان في سورية تغير 

يجري في سورية، في حين أكدت موسكو أن الحكومة السورية تساهم  موقفها تغيراا يلفت االنتباه حول ما

 .في مواجهة الخطر الذي تمثله التنظيمات اإلرهابية« بشكل مهم»

لألنباء، أكد مندوب سورية الدائم لدى « سانا»وفي كلمة له باألمم المتحدة حول حقوق اإلنسان بحسب وكالة 

أكثر من ثالث سنوات من الهجوم اإلرهابي على سورية أدركت األمم المتحدة بشار الجعفري أنه بعد مرور 

القرارات المسيسة والمتحاملة على »إن : كل الدول الخطر اإلرهابي وتمدده في العالم، وقال الجعفري

الحكومة السورية زادت من معاناة الشعب السوري وأرسلت رسالة مفادها بأن اإلرهابيين محميون ويمكنهم 

 .«المضي في جرائمهم

اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي أوضاع حقوق اإلنسان في سورية تغير »وأضاف الجعفري إن 

موقفها تغيراا يلفت االنتباه حول ما يجري في سورية وتعترف في تقريرها الذي أصدرته حول جرائم 

لها الدول النافذة في وانتهاكات تنظيم داعش اإلرهابي في سورية بوجود اإلرهاب فيها وذلك بعد أن أذنت 

 .«المنظمة الدولية بذلك االعتراف خدمة لمصالحها

تقرير اللجنة الدولية الذي يصف انتهاكات داعش الجسيمة ضد السوريين ال يطالب »وأوضح الجعفري أن 

صراحة النظامين القطري والسعودي بوقف تمويلهما لإلرهاب ودعمهما لإلرهابيين باألسلحة والتدريب 

، وال يطالب النظام التركي بوقف تدفق اإلرهابيين األجانب عبر حدوده المشتركة مع سورية، كما واإلعالم

أنه ال يطالب الواليات المتحدة األميركية وفرنسا ودوالا غربية أخرى بالتقيد بالتزاماتها بموجب قرارات 

 .«1252و 1253مجلس األمن 



ن تقرير اللجنة الدولية يؤكد أنه يجب على المجتمع بدورها قالت الخارجية الروسية في بيان لها أمس إ

الدولي العمل بشكل مشترك وفقا لقراري مجلس األمن كي تخدم مكافحة اإلرهاب بالفعل الدفاع عن حقوق 

 .اإلنسان

موسكو تؤيد تماماا دعوة اللجنة إلى استئناف الحوار السوري الداخلي بهدف تطبيع الوضع »وأضافت إن 

، معربة عن أملها في أن يساعد التقرير على توحيد المجتمع الدولي على قاعدة مواجهة «السياسي بسورية

الخطر اإلرهابي المتنامي وعلى إطالق عملية حل األزمة في سورية، كما عبرت في بيان منفصل عن قلقها 

 .بشأن تقارير حول مقتل مدنيين في قصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمواقع داعش بسورية

وكان رئيس اللجنة الدولية المستقلة حول سورية باولو بينيرو حمل الدول األوروبية والواليات المتحدة 

 .ودوال بالمنطقة مسؤولية انتقال إرهابيين أجانب إلى سورية لالنضمام إلى تنظيم داعش

س وفي طهران، أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني خالل مؤتمر صحفي عقده مع رئي

مجلس الدوما الروسي سيرغي نارشكين، ضرورة التصدي للتنظيمات اإلرهابية في سورية والعراق 

 .إن مكافحة اإلرهاب تستلزم تعاوناا متعدد األطراف: والمنطقة وقال

قوات التعبئة اإليرانية جاهزة »من جانبه أكد رئيس منظمة التعبئة بإيران العميد محمد رضا نقدي أن 

 .«السوري في تصديه لإلرهاب في أي وقتلمشاركة الشعب 

في األثناء أعلن رمزي عز الدين نائب المبعوث األممي إلى سورية أن فكرة تجميد القتال في مناطق محددة 

 .«ال تعني التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة السورية»في سورية ليست بديلة للعملية السياسية و

إن الحل « برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سورية»ء والمنسقين لـوقال عز الدين خالل اجتماع الخبرا

 .«عبر حوار سوري سوري ال يقصي أحداا ودون شروط مسبقة»لألزمة يجب أن ينتج 

 

 للعملية بديال ليس بسوريا محددة مناطق في القتال تجميد:  أممي مسؤول

 السياسية

 شبكة الصين

 

ان فكرة ( االثنين)ث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اليوم قال السفير رمزي عز الدين نائب المبعو

ال تعني التوقف عن البحث عن حل "تجميد القتال في مناطق محددة بسوريا ليست بديال للعملية السياسية و

 ".سياسي لألزمة



وطنية لمستقبل األجندة ال"جاء ذلك في كلمة ألقاها عز الدين في افتتاح اجتماع الخبراء والمنسقين لبرنامج 

بمشاركة خبراء ( إسكوا)الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا " سوريا

 .سوريين من مختلف االتجاهات واالختصاصات

فكرة "، موضحا أن "ان فكرة تجميد القتال في مناطق محددة ليس بديال للعملية السياسية"وأكد عز الدين 

ت بسبب األثر المهول للدمار في مدينة حمص، والذي شهدته البعثة الدولية خالل زيارتها تجميد القتال جاء

 ".لهناك، وإحساسها بضرورة إعطاء األولية اآلن لوقف الدمار

ذلك اليعني التوقف عن البحث عن حل سياسي لالزمة السورية، والذي يجب أن يكون عبر "وأضاف أن 

 ".شروط مسبقة سوري ال يقصي أحدا ودون/حوار سوري

مستقبل سوريا لن يحدده سوى السوريون، وأن الدمار الكبير يشير إلى التحدي الكبير الذي ينتظر "وأكد أن 

 ".سوريا والسوريين والمجتمع الدولي عند بدء إعادة اإلعمار

ي ف" بتجميد القتال" أكتوبر الماضي إلى مجلس األمن الدولي،تقضي  02وقدم المبعوث الدولي خطة في 

 .بعض المناطق للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات

ضرورة مواصلة "وزار دي مستورا سوريا قبل ايام وناقش خطته مع المسؤولين في دمشق التي أكدت 

 ".التشاور حول المبادرة

جندة برنامج األ"عبد هللا الدردري كلمة في االفتتاح ان ( إسكوا)من جهته ، قال نائب األمينة التنفيذية ل

الوطنية ليس خطة إلعادة اإلعمار، فالتخطيط مسؤولية وطنية تتوالها مؤسسات، ولكن البرنامج يقدم 

 ".للمخطط السوري قاعدة علمية لتحديد الخيارات واألولويات

ركائز هي التطوير المؤسساتي والمصالحة المجتمعية وإعادة تأهيل  0البرنامج يقوم على "وأشار أن 

ضمن اتخاذ موقف مسبق من أي من الخيارات المتاحة ولكنه يركز على توضيح نتائج االقتصاد، وال يت

 ".وكلف أي خيار يرغب السوريون باعتماده

البرنامج يشكل نقطة التقاء األفكار السورية حول الخروج من األزمة واالنتقال لمرحلة "وأضاف الدردري 

تماعي والمؤسساتي ضمن إطار عقد اجتماعي يطوره االنعاش المبكر ثم إلى مرحلة البناء االقتصادي واالج

 ".السوريون بأنفسهم

ويهدف لبناء منصة حوار تقني ( إسكوا)هو برنامج أطلقته األمم المتحدة عبر" األجندة الوطنية"يشار الى أن 

وحدة وسيادة واستقالل سوريا "بين خبراء سوريين من مختلف االتجاهات واالختصاصات على قاعدة 

 ".لحل السياسي للنزاعوحتمية ا

 



Renewed fighting in Syria shouldn't halt political process - UN 

official 

KUNA 

Deputy Special Envoy of the UN Secretary General for Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy 

said Monday the eruption of fighting in certain areas in Syria provides no 

alternative to the political process and should not halt the quest to a political 

solution. 

"The only way out of the Syrian crisis is through a comprehensive inclusive 

dialogue among all political forces," he stressed. 

Ramzy made the comments during his meeting with coordinators and experts of 

"the national agenda for Syria future" - a program organized by the UN Economic 

and Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA). 

Referring to the initiative of the UN envoy Staffan de Mistura for a ceasefire in 

certain cities, Ramzy said de Mistura raised the suggestion last week after an 

inspection tour of Homs city by a UN mission. 

"After inspecting the large-scale destruction in the city, the mission deemed it a 

top priority to freeze the fighting between the Syrian regular troops and the 

opposition forces pending the development of a political solution," he pointed out. 

The UN deputy envoy believes that the only way forward is through a dialogue 

among all Syrians without preconditions or exclusion of any party. 

De Mistura suggested truce measures that require halting military operations in a 

number of Syrian cities, or "freeze zones," starting with Aleppo in order to pave 

the way for the delivery of relief aid for the civilians trapped in the conflict. 

 

 

 


