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B7-0143/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië
(2014/2531(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn vorige resoluties over Syrië, en met name die van 12 september 2013 over 
de situatie in Syrië1 en van 9 oktober 2013 over maatregelen van de EU en de lidstaten 
om met de vluchtelingenstroom als gevolg van het conflict in Syrië om te gaan2,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2014 over Syrië,

– gezien de opmerkingen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie, Catherine Ashton, 
tijdens de Syriëconferentie (Genève II) van 22 januari 2014, en gezien haar verklaring 
van 18 januari 2014 over het besluit van de Algemene Vergadering van de Syrische 
coalitie van de oppositie om de Syriëconferentie bij te wonen,

– gezien resolutie nr. 2119 van 27 september 2013 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

– gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

– gezien het besluit van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het verbod van 
chemische wapens van 27 september 2013 tot vaststelling van bijzondere procedures 
voor de voortvarende vernietiging van het arsenaal aan chemische wapens van de 
Arabische Republiek Syrië en het strenge toezicht hierop,

– gezien het verslag van 21 januari 2014 over de geloofwaardigheid van bepaald 
bewijsmateriaal met betrekking tot de foltering en executie van gevangenen door het 
huidige Syrische regime, dat werd opgesteld door een team van internationale juridische 
deskundigen,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat er als gevolg van de crisis in Syrië meer dan 130 000 personen zijn 
omgekomen, 2,3 miljoen vluchtelingen uit het land zijn geregistreerd bij de UNHCR, 
naar schatting 6,5 miljoen mensen ontheemd zijn, ongeveer 40% van de woningen in 
het land is vernietigd en er voor meer dan 9 miljoen mensen in het land humanitaire 
hulp nodig is;

B. overwegende dat het wrede optreden van het regime van president al-Assad tegen de 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0378.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0414.
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bevolking geleid heeft tot een complex conflict in Syrië, dat door velen wordt 
omschreven als een oorlog op afstand die in hoge mate geïnfiltreerd is door islamitische 
extremisten, waaronder groeperingen als het aan Al-Qaeda gelieerde Al Nousra Front en 
de Islamitische Staat van Irak en de Levant;

C. overwegende dat de gewelddadige crisis in Syrië geleid heeft tot een humanitaire 
catastrofe die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis, en overwegende dat het 
einde nog niet in zicht is; overwegende dat meer dan de helft van de getroffenen 
kinderen zijn die te kampen hebben met verhongering, ondervoeding en ziekten; 
overwegende dat het ontbreken van toegang tot voedsel, water, elementaire 
gezondheidszorg, hygiëne, onderdak en onderwijs een kritische dimensie vormt van 
deze humanitaire catastrofe; overwegende dat de levering van humanitaire hulp wordt 
gehinderd door een gebrek aan veiligheid, het ontzeggen van toegang en aan 
infrastructuur gerelateerde obstakels;

D. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad middels zijn resolutie nr. 2118 (2013) zijn 
volledige steun heeft verleend aan het communiqué van Genève van 30 juni 2012, heeft 
opgeroepen tot het houden van een internationale conferentie betreffende Syrië om dit 
communiqué ten uitvoer te leggen, en alle betrokken partijen in Syrië heeft opgeroepen 
om tijdens deze conferentie op een ernstige en constructieve manier in gesprek te 
treden, benadrukkend dat ze zich ervoor moeten engageren om het communiqué uit te 
voeren en te komen tot stabiliteit en verzoening;

E. overwegende dat het Genève II-proces het resultaat is van aanzienlijke inspanningen 
van de internationale gemeenschap; overwegende dat het wekken van vertrouwen, 
bijvoorbeeld door middel van plaatselijke staakt-het-vuren, het vrijlaten of uitwisselen 
van gevangenen en het vergemakkelijken van de levering van humanitaire hulp, een 
belangrijk element van dit proces vormt; overwegende dat de Algemene Vergadering 
van de Syrische coalitie van revolutionaire en oppositiekrachten op 18 januari 2014 
besloten heeft de uitnodiging te aanvaarden om zich aan te sluiten bij dit proces; 
overwegende dat Iran eerst was uitgenodigd maar vervolgens werd geschrapt van de 
lijst met genodigden voor de conferentie in Zwitserland; overwegende dat de 
onderhandelingen op 31 januari 2014 werden opgeschort en de volgende overlegronde 
gepland is voor 10 februari 2014;

F. overwegende dat de Raad Buitenlandse Zaken van de EU in zijn conclusies van 20 
januari 2014 heeft herhaald dat "de enige oplossing voor het conflict bestaat in een 
echte politieke overgang, op basis van de volledige tenuitvoerlegging van het 
communiqué van Genève, waarbij de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en 
territoriale integriteit van Syrië in stand worden gehouden";

G. overwegende dat op de tweede internationale donorconferentie voor Syrië, die op 15 
januari 2014 in Koeweit plaatsvond, internationale spelers een bedrag van meer dan 2,4 
miljard USD hebben toegezegd; overwegende dat de VN verzoekt om 6,5 miljard USD 
om de strategieën van de organisatie voor Syrië en zijn buurlanden te financieren dit 
jaar; overwegende dat de VN in 2013 heeft verzocht om 4,4 miljard USD om de crisis 
in Syrië aan te pakken en overwegende dat voor bijna 70% hiervan financiering werd 
gevonden; overwegende dat de EU 550 miljoen EUR extra heeft uitgetrokken in het 
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kader van de conferentie van Koeweit, waardoor de totale financiering door de EU sinds 
het begin van de crisis meer dan 1,1 miljard EUR bedraagt;

H. overwegende dat de VN-missie die de beschuldigingen over het gebruik van chemische 
wapens in de Arabische Republiek Syrië heeft onderzocht in haar op 13 september 2013 
gepubliceerde verslag over het vermeende gebruik van chemische wapens in de Ghouta-
regio van Damascus op 21 augustus 2013 op basis van het in de loop van haar 
onderzoek verzamelde bewijsmateriaal heeft besloten dat chemische wapens op relatief 
grote schaal werden ingezet in het conflict in Syrië, met name tegen burgers, met 
inbegrip van kinderen; overwegende dat in de unaniem door de VN-Veiligheidsraad 
aangenomen resolutie nr. 2118 (2013) wordt verklaard dat noch de Syrische regering 
noch enige andere partij in Syrië chemische wapens mag gebruiken, ontwikkelen, 
produceren, verwerven, opslaan, in bezit hebben of overdragen, en steun werd gegeven 
aan de voortvarende, op 30 juni 2014 af te ronden vernietiging van het Syrische arsenaal 
aan chemische wapens; overwegende dat de EU heeft bijgedragen tot deze operaties en 
er verschillende lidstaten, met name Denemarken, Duitsland, Finland, Italië en het 
Verenigd Koninkrijk, er actief aan deelnemen; overwegende dat echter conventionele 
wapens aan de oorzaak liggen van de meeste doden en gewonden in de gewelddadige 
crisis in Syrië;

I. overwegende dat de EU de Nationale Coalitie voor de Syrische revolutionaire en 
oppositiekrachten heeft aanvaard als legitieme vertegenwoordiger van het Syrische 
volk; overwegende dat de oppositie in Syrië echter nog steeds versplinterd is en wordt 
gekenmerkt door aanzienlijke interne verdeeldheid; overwegende dat er meer dan 
duizend groeperingen het regime bestrijden; overwegende dat er zich volgens een 
schatting van het Internationaal centrum voor de studie van radicalisering en politiek 
geweld in de loop van de afgelopen drie jaar tussen de 3 300 en 11 000 buitenlanders 
hebben aangesloten bij verschillende groeperingen, vaak met een radicale islamitische 
agenda, en dat er naar schatting tussen de 400 en 2 000 onder hen afkomstig zijn uit EU-
lidstaten, en met name uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk;

J. overwegende dat de mensenrechten nog steeds op grote schaal worden geschonden door 
zowel het regime als door verschillende rebellengroeperingen in Syrië; overwegende dat 
een voormalige fotograaf van de Syrische militaire politie 55 000 digitale foto's heeft 
aangeleverd van ongeveer 11 000 slachtoffers aan de Syrische nationale beweging, wat 
wijst op wijdverbreide en systematische schendingen van het internationaal humanitair 
recht door het regime; overwegende dat een team van internationale juridische 
deskundigen op hoog niveau de foto's heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen 
dat "het onderzochte materiaal duidelijk bewijs levert van systematische foltering en het 
doden van gevangenen door de agenten van de Syrische regering, dat door een 
rechtbank zou kunnen worden aanvaard" en dat dergelijk bewijsmateriaal erop wijst dat 
er misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden;

K. overwegende dat er volgens UNICEF 5,5 miljoen kinderen getroffen zijn door de crisis 
in Syrië - 4,3 miljoen binnen Syrië en 1,2 miljoen in de buurlanden - en dat er 3 miljoen 
kinderen ontheemd zijn in Syrië; overwegende dat er bijna 8 000 niet-begeleide en van 
hun familie gescheiden minderjarige vluchtelingen zijn geregistreerd in de buurlanden; 
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overwegende dat er sinds 2011 bijna 3 miljoen kinderen in Syrië de school hebben 
verlaten en er meer dan 4 000 scholen beschadigd of vernietigd zijn of worden gebruikt 
als opvangplaats voor ontheemden; overwegende dat er ten minste 500 000 
geregistreerde minderjarige vluchtelingen in de buurlanden niet zijn ingeschreven in een 
school;

L. overwegende dat Palestijnse vluchtelingen een zeer kwetsbare groep blijven vormen in 
de crisis in Syrië; overwegende dat bijna alle 540 000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië 
noodhulp nodig hebben, terwijl meer dan de helft onder hen opnieuw ontheemd is 
binnen het land; overwegende dat Palestijnse vluchtelingen, die niet beschikken over het 
Syrische staatsburgerschap, niet dezelfde rechten hebben als Syrische vluchtelingen en 
in de overgrote meerderheid van de gevallen het land niet kunnen verlaten; 
overwegende dat met name de situatie van de 18 000 Palestijnse vluchtelingen die 
gevangen zitten in uiterst moeilijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp van 
Yarmouk, dat reeds sinds juli 2013 wordt belegerd, alarmerend is; overwegende dat de 
UNRWA en andere internationale hulporganisaties maandenlang de toegang is ontzegd 
tot Yarmouk met het oog op de levering van essentiële voorzieningen aan burgers; 
overwegende dat dit collectieve bestraffen van de bevolking verwoestende gevolgen 
heeft, met massaal lijden tot gevolg; overwegende dat volgens het Syrische 
observatiecentrum voor de mensenrechten sinds september 2013 meer dan 50 mensen 
zijn gestorven in het kamp aan de gevolgen van hongersnood of door een gebrek aan 
medische zorg; overwegende dat het beperkte aantal voedselpakketten dat door de 
Syrische autoriteiten werd toegelaten in het kamp in de aanloop naar de 
Syriëconferentie (Genève II), ruimschoots onvoldoende bleek om in de behoeften van 
de mensen te voorzien; overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor de 
mensenrechten, Navi Pillay, in haar verklaring van 17 januari 2014 in dit verband heeft 
aangegeven dat "het verhinderen van humanitaire hulpverlening aan burgers die hier 
dringend behoefte aan hebben kan worden beschouwd als een oorlogsmisdaad";

M. overwegende dat veel mensenrechtenactivisten, intellectuelen, religieuzen, journalisten 
en burgeractivisten het leven hebben gelaten, verdwenen zijn of werden gefolterd door 
de veiligheidsdiensten van het regime, en overwegende dat ze ook steeds meer het 
slachtoffer worden van misdaden die worden gepleegd door verschillende 
rebellengroeperingen; overwegende dat de winnares van de Sacharov-prijs 2011, Razan 
Zeithouneh, één van de meest vooraanstaande leiders aan het begin van de opstand 
tegen het Syrische regime en een voorvechter van geweldloosheid en burgerlijk verzet, 
samen met haar man Wael Hamahed en de mensenrechtenactivisten Nazem Hamadeh 
en Samira Khalil werd ontvoerd in december 2013 door een niet geïdentificeerde groep 
gewapende mannen uit de wijk Douma in Damascus en verdwenen is;

N. overwegende dat het aantal Syriërs dat asiel aanvraagt in de EU het afgelopen jaar is 
blijven toenemen en dat de Syrische vluchtelingencrisis een eerste test vormt voor het 
nieuwe, herziene gemeenschappelijk Europees asielstelsel; overwegende dat het 
Parlement in zijn resolutie van 9 oktober 2013 de lidstaten heeft aangemoedigd om in 
dringende behoeften te voorzien middels hervestiging bovenop de bestaande nationale 
quota's, alsook door middel van toelating op humanitaire gronden;

1. spreekt nogmaals zijn diepste bezorgdheid uit over de verwoestende effecten van de 
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gewelddadige crisis in Syrië, die heeft geleid tot grootschalig lijden voor de bevolking 
van het land en van de buurlanden en die een ernstige bedreiging betekent voor de 
stabiliteit en de veiligheid van het hele Midden-Oosten en daarbuiten; benadrukt dat er 
geen militaire oplossing is voor deze crisis en dat een duurzame oplossing alleen kan 
worden bereikt via een politiek proces waarin Syrië de leiding heeft en de internationale 
gemeenschap steun verleent; looft en blijft in dit opzicht steun verlenen aan de 
inspanningen van de gezamenlijke bijzonder vertegenwoordiger van de VN en de 
Arabische Liga, de heer Lakhdar Brahimi; roept alle internationale spelers op zich te 
onthouden van maatregelen die het geweld verder kunnen aanwakkeren en het lijden 
van de bevolking van Syrië kunnen verergeren;

2. is in dit opzicht ingenomen met de in Zwitserland georganiseerde Syriëconferentie, die 
een eerste stap moet vormen in een proces dat tot een politieke oplossing van de crisis 
zal leiden, en benadrukt dat het van fundamenteel belang is om het Genève II-proces in 
leven te houden; looft het besluit van de Nationale Coalitie van Syrische revolutionaire 
en oppositiekrachten om deel te nemen aan dit proces; wijst in deze context op het 
cruciale belang van maatregelen om het vertrouwen op te bouwen; dringt er bijgevolg 
bij de onderhandelende delegaties op aan plaatselijke staakt-het-vuren te sluiten, de 
belegering van bepaalde stedelijke gebieden op te heffen, gevangenen vrij te laten of uit 
te wisselen en de humanitaire hulpverlening aan burgers in nood te vergemakkelijken, 
als springplank naar wezenlijke onderhandelingen op basis van het communiqué van 
Genève; wijst eveneens op het belang van het betrekken van alle belangrijke 
internationale spelers bij het Genève II-proces; is van mening dat een langdurig akkoord 
over het kernprogramma van Iran zou kunnen zorgen voor een regionale context die 
bevorderlijk is voor het verzoeningsproces in Syrië;

3. benadrukt dat het verlichten van het lijden van miljoenen Syriërs die nood hebben aan 
basisgoederen en -diensten in Syrië en buurlanden, gelet op de ongekende omvang van 
de crisis, een prioriteit moet zijn van de EU en van de hele internationale gemeenschap; 
verzoekt om een humanitaire resolutie van de VN-Veiligheidsraad hierover; dringt er 
nogmaals bij de EU en haar lidstaten op aan om hun humanitaire verantwoordelijkheden 
niet uit de weg te gaan en meer steun te verlenen aan Syrische vluchtelingen en om hun 
inspanningen op dit gebied op een meer doeltreffende manier te coördineren; 
onderstreept het belang van genderspecifieke kwesties in het kader van humanitaire 
hulp; verzoekt alle bij het conflict betrokken partijen opnieuw de veilige en 
onbelemmerde verlening van humanitaire hulp via alle mogelijke kanalen te 
vergemakkelijken, ook over grenzen en conflictlijnen heen, en de veiligheid van alle 
medische en humanitaire hulpverleners te garanderen, in overeenstemming met de 
verklaring van de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad van 2 oktober 2013; vraagt 
eveneens opnieuw om de inrichting van veiligheidszones aan de Turks-Syrische grens 
en mogelijk ook in Syrië, alsook om de instelling van humanitaire corridors door de 
internationale gemeenschap;

4. is ingenomen met de vooruitgang en de internationale samenwerking met betrekking tot 
de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en vraagt de volledige 
tenuitvoerlegging van het besluit van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het 
verbod van chemische wapens van 27 september 2013; uit zijn bezorgdheid over 
berichten dat eind januari 2014 slechts 5% van de Syrische chemische wapens uit het 
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land zou zijn verwijderd om te worden vernietigd, en dringt er bij de Syrische 
autoriteiten op aan om zich te houden aan het tijdspad dat is vastgesteld in resolutie nr. 
2118 (2013) van de VN-Veiligheidsraad; herinnert er echter aan dat conventionele 
wapens aan de oorzaak liggen van de overgrote meerderheid van de sterfgevallen en 
verwondingen in de gewelddadige crisis in Syrië;

5. uit zijn bezorgdheid over de toename van de betrokkenheid van extremistische 
islamitische groeperingen en buitenlanders bij het conflict in Syrië, het toegenomen 
religieus en etnisch gemotiveerde geweld in het land en de voortdurende versplintering 
en interne verdeeldheid van de oppositie; blijft de Nationale Coalitie van Syrische 
revolutionaire en oppositiekrachten aanmoedigen om een sterker verenigd, op integratie 
gericht en georganiseerd oppositiefront tot stand te brengen, en verzoekt in dit verband 
opnieuw om verdere steun van de EU voor deze coalitie;

6. uit zijn ernstige bezorgdheid over de voorturende grootschalige schendingen van de 
mensenrechten door de strijdkrachten van het regime en verschillende 
rebellengroeperingen in Syrië; herinnert eraan dat alle daders van misdrijven tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdrijven voor de rechter moeten worden gebracht; blijft in 
dit verband de werkzaamheden van de door de VN-Mensenrechtenraad opgerichte 
onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor de Arabische Republiek Syrië 
steunen en herhaalt zijn oproep aan de VN-Veiligheidsraad om de situatie in Syrië door 
te verwijzen naar het Internationaal Strafhof voor een formeel onderzoek;

7. vraagt een grondig onderzoek naar de 55 000 foto's die aan de Syrische nationale 
beweging werden geleverd door een voormalige fotograaf van de Syrische militaire 
politie en vraagt dat de verantwoordelijken voor de moorden en folteringen voor de 
rechter worden gebracht; vraagt de Syrische regering de rechten van gedetineerden ten 
volle te eerbiedigen en internationale waarnemers, en met name de onafhankelijke 
internationale onderzoekscommissie voor de Arabische Republiek Syrië, onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk toegang te verlenen tot al haar detentiecentra;

8. roept op tot nultolerantie met betrekking tot het vermoorden, ontvoeren en rekruteren 
van met name kinderen en vraagt alle partijen die bij het conflict betrokken zijn om 
resolutie nr. 1612 (2005) van de VN-Veiligheidsraad betreffende kinderen en 
gewapende conflicten volledig na te leven; onderstreept eveneens dat het belangrijk is 
gevallen van seksueel en gendergebaseerd geweld te voorkomen en passende steun te 
bieden aan slachtoffers; benadrukt in deze context het belang van programma's om 
vroegtijdig een antwoord te bieden op gendergebaseerd geweld; is eveneens ingenomen 
met het "No Lost Generation"-initiatief van de VN en haar humanitaire partners, dat tot 
doel heeft de wonden van de Syrische kinderen te helen en hun toekomst te vrijwaren, 
en moedigt de EU aan dit initiatief op een actieve manier te steunen;

9. vraagt om bijzondere aandacht voor de situatie van Palestijnse vluchtelingen in Syrië, 
en met name voor de alarmerende humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp van 
Yarmouk; vraagt alle partijen die bij het conflict betrokken zijn om de UNRWA en 
andere internationale hulporganisaties onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang te 
verlenen tot dit vluchtelingenkamp, met als doel het buitensporige lijden van de 
bevolking ervan te verlichten;
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10. dringt er bij alle internationale spelers, met inbegrip van de EU en haar lidstaten, op aan 
om al het mogelijke te doen om te zorgen voor de vrijlating van 
mensenrechtenactivisten, waaronder de winnares van de Sacharov-prijs 2011, Razan 
Zeithouneh, intellectuelen, religieuzen, journalisten, met inbegrip van alle Europese 
journalisten en fotografen, en burgeractivisten die werden ontvoerd en worden 
vastgehouden door het regime of door rebellengroeperingen in Syrië;

11. benadrukt dat het belangrijk is bescherming te bieden aan zeer kwetsbare groepen in de 
Syrische samenleving, zoals etnische en religieuze minderheden, waaronder christenen, 
in de huidige crisis, met als doel de instandhouding van de traditie van een 
interculturele, interetnische en interreligieuze samenleving in het land met het oog op 
een toekomstig nieuw Syrië; benadrukt eveneens het belang van de versterking van het 
maatschappelijk middenveld in Syrië en van de actieve en betekenisvolle deelname van 
vrouwen, jongeren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan het 
Genève II-proces en aan de wederopbouw van het land;

12. prijst de buurlanden van Syrië, en met name Libanon, Jordanië, Turkije en Irak, voor 
hun inspanningen om onderdak te bieden aan Syrische vluchtelingen en moedigt hen 
aan om hun opengrenzenbeleid te handhaven; onderstreept het belang van toegang tot 
onderwijs voor alle Syrische kinderen, opdat hun generatie gevrijwaard kan worden met 
het oog op een toekomstig nieuw Syrië; spreekt tegelijkertijd opnieuw zijn diepe 
bezorgdheid uit over de economische, sociale, politieke en veiligheidsgerelateerde 
gevolgen van de crisis in Syrië voor de hele regio, en met name Libanon en Jordanië; 
roept de internationale gemeenschap, met inbegrip van de EU en haar lidstaten, op om 
in deze context effectieve steun te blijven verlenen aan de buurlanden van Syrië;

13. prijst eveneens de toezeggingen die door de internationale gemeenschap werden gedaan 
in het kader van de tweede internationale donorconferentie voor Syrië, die op 15 januari 
2014 plaatsvond in Koeweit, en roept alle donoren op om hun toezeggingen gestand te 
doen; wijst er echter op dat bijkomende aanzienlijke inspanningen nodig zijn om te 
voorzien in de humanitaire behoeften in Syrië, en vraagt bijgevolg extra financiële 
bijdragen van internationale spelers;

14. benadrukt dat een gezamenlijke aanpak van de EU en haar lidstaten nodig is met 
betrekking tot de crisis in Syrië, zowel op het vlak van humanitaire hulpverlening als 
daarbuiten, en blijft de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Catherine Ashton en Commissielid 
Kristalina Georgieva steunen bij hun inspanningen om te zorgen voor een betere 
coördinatie op dit vlak;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de speciale gezant van de VN-Arabische 
Liga in Syrië, het parlement en de regering van Irak, het parlement en de regering van 
Jordanië, het parlement en de regering van Libanon, het parlement en de regering van 
Turkije en alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in Syrië.


