محظور النشر حتى الساعة  00:01ص ،.األربعاء 22 ،يناير  /كانون الثاني
جنيف  2أفضل فرصة للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية ،البداية يجب أن تتمثل في االلتزام
بوقف العنف ،وتحسين األوضاع اإلنسانية – أوكسفام.

تطالب وكالة المساعدات ،أوكسفام ،بزيادة مشاركة النساء ومنظمات المجتمع المدني في عملية
السالم
صرحت وكالة المساعدات ،أوكسفام ،بأن مؤتمر جنيف  2الذي تفتتح أعماله اليوم ،يجب أن يحدث
تغييرً ا حقيق ًيا في حياة السوريين.
وأضافت المنظمة إن حياة الماليين تتوقف على ھذا الحدث ،الذي يمثل أفضل فرصة إلنھاء العنف
وتخفيف معاناة ماليين السوريين الذين أحاط بھم النزاع .فقد فر أكثر من  2.3مليون الجئ من منازلھم
إلى دول الجوار ،ووصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا إلى نحو  9.3مليون
سوري.
عن ھذا الوضع يقول شاھين شوغتاي مستشار أوكسفام للشؤون اإلنسانية واألمنية ،والموجود في جنيف
ھذا األسبوع ،بقوله" :تطرح جنيف  2فرصة حقيقية إلحداث نقلة نوعية كبرى لكل من يعانون من آثار

ھذه األزمة المدمرة .يجب أال نضيع ھذه الفرصة ھباءً.
"ومع تسليمنا بأن المفاوضات لن تحل األزمة بين عشية وضحاھا ،إال أنھا يجب أن تخرج بجدول زمني
واضح وآلية للحل .سوف يمر ھذا األسبوع سريعًا ،وكل ثانية في مونترو لھا ثمنھا.
"االختبار الحقيقي للنجاح واضح جلي :نريد أن نرى وق ًفا فور ًيا للعنف الذي يمزق سوريا ،وخطوات
ملموسة لتحسين األوضاع اإلنسانية .فمھما نتج عن ھذه المباحثات فالبد أن تتخذ خطوات لتخفيف
معاناة السوريين – وھو في نفس الوقت أمر البد أال يستخدم كورقة تفاوضبة .ويجب أن يتمكن
المحتاجين للمساعدات ،بمن فيھم البلدات والمجتمعات المحاصرة ،من الحصول على المساعدات المنقذة
للحياة – يجب أن تتفق الحكومة والمعارضة على أن تلك أولوية قصوى".
وتريد أوكسفام أن ترى مشاركة كاملة للنساء ومنظمات المجتمع المدني في العملية السياسية إذ تمضي
قُدمًا.
وأضاف شوغتاي" :من األھمية بمكان أن تبذل جھود منسقة وممنھجة إلنھاء تھميش األغلبية المسالمة
في سوريا .وھو ما يستدعي المشاركة الحقيقية للنساء ومنظمات المجتمع المدني السورية في المباحثات
– وأال يتركوا ھمالً".
.كذلك دعت أوكسفام إلى مشاركة جماعات المجتمع المدني السوري في تطبيق االتفاقيات التي قد يتم
االتفاق حولھا ،بما في ذلك مراقبة وقف إطالق النار ،وانتھاكات حقوق اإلنسان ،فضالً عن القيام بجھود
مصالحة ،والمساعدة على دعم حكم القانون ،إذ من شأن ذلك أن يكفل تمتع أي اتفاق نھائي بدعم شعبي
واسع – ويكفل له االستمرار.
وأضافت المنظمة اإلنسانية أن المباحثات البد أن تشمل جميع الحكومات والجھات األطراف في النزاع،
أو التي تنتوي المشاركة في إعادة اإلعمار في سوريا.

كما طالبت أوكسفام المجتمع الدولي بأال يقوض نجاح المباحثات ،وقالت أن على المجتمعين الوصول
إلى اتفاق على وقف كامل لنقل األسلحة والذخائر إلى سوريا ،إذ في نقلھا تأجيج للنزاع وتسبب في
المزيد من الدمار.
وتستمر أوكسفام في تقديم المساعدات اإلنسانية للسورين في الداخل السوري ،ولالجئين في لبنان
واألردن .وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اإلصغاء ألولئك الذين أصابھم أكبر الضرر من ھذه
األزمة.
أم ھايل 44 ،سنة ،عاملة زراعية سابقة من الغوطة بريف دمشق ،تعيش اآلن الجئة في مخيم الزعتري
باألردن .أرسلت أم ھايل رسالة إلى الممثلين المشاركين في مؤتمر جنيف ،قالت فيھا" :آمل أن نعود
إلى ديارنا ،ونزرع ونحصد .آمل أن يعود لبلدنا األمن واالستقرار ،وأن يتوقف القصف الجوي والقتل".

أبو حسين ،كان راعي أغنام في ريف دمشق ،يعيش أيضً ا في مخيم الزعتري باألردن ،يقول" :كلنا نريد
العودة إلى بالدنا وأن يعم السالم .نريد ً
حال للنزاع ،ونريد العودة إلى قرانا ..تلك ھي آمالنا".
 انتھى -• لمزيد من المعلومات وترتيب مقابالت مع شاھين شوغتاي في جنيف ،أو مديرة حملة سوريا
بأوكسفام ،كاميال جلبرت موص ،يمكنكم االتصال بزھراء أكرھويس على الھاتف+44 :
 7525 901932أو البريد اإللكتروني zakkerhuys@oxfam.org.uk

