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كووةوة  إلو أتوجو  بالكوور الجليو   أنيسرني باسم الجمهورية العربية السوورية كووةوة عبوع ا  

المتحدة للحد ةن الووارث عل  دعوتنوا للمكوار ة  وي  و ا  األةمعةوتب  العربيةجمهورية ةصر 

الضوورعرية للحوود ةوون المهوواار عالووووارث التووي الموومتمر عالوو ت يعت وور ةوون الهاوووا  الهاةووة ع

 .تتعرض لها المناقة العربية عل  عج  الهصوص 

 أيتها السيدا  أيها السادة 

عالسويما الضورر  رض ل  سورية  وي كربهوا  ود اار وا الضرر الو ير عالوارثي ال ت تتع إن

الو ير الحاص  علو   الحاص   ي المسا ن عالمدارس عالمنكآ  بأنواعها عال ن  التحتية عالتأثير

الفقيوورة  األسورالتنميوة االتتصوادية عاالجتماعيووة عتهديودا  المجتمول المحلووي عتوأثيرع الو يور علوو  

 .عذا  الدخ  المنهفض 

 إاوارةاتتعرض ل  المناقة العربية بكو  عام عسوورية بكوو  خواص ةون ةهواار   يورة  وي  إن

  السياسووا  الحووةيووة كووور تاوووير تغييوور الديموارا يووة السوووانية يسوو ب  يووادة  ووي الضووغ  علوو

 .المهاار  عإدارة

 -5002) يواوو عمو   إاارلقد بار ت كووةة الجمهورية العربية السورية  ي تسهي  عتاوير 

عالوانيوة  ااتليميوةعذلك للحد ةن ةهاار الووارث  ي المناقة العربية عل  المستويا  ( 5002

ةون ةهواار الوووارث عاالتفواى علو  ةودخ    عالتحوديا  للحود األعلويوا عالمحلية ، ةل تحديد 

 : ةتماسوة للمناقة العربية عالسيما  يما يتعلق بالنقاا التالية 

تقووم علو   أن مان اعت ار الحد ةون ةهواار الوووارث أعلويوة عانيوة عةحليوة يجوب  -0

تقودم  إكورا تاعدة ةمسساتية تنفي ية توية ، عتسع  الجمهوريوة العربيوة السوورية الو  

عتا يووق ةفهوووم بوومولي للحوود ةوون ةهوواار علووي   قوو  ةعنووي  األعلويووة وو ع  ووي تنفيوو  

 .باالستجابة للووارث 

 .العم  عل  تاوير سياسة عانية عأار تانونية عتكريعية للحد ةن الووارث  -5

 العم  عل  تو ير الموارد ال  ةة عالضرعرية للحد ةن ةهاار الووارث  -3

الدعر األ  ر  وي  عإعاائهاالمحلية  تعليل ال ةر لية ةن خ ر تفعي  عم  السلاا  -4

الووووارث ةون خوو ر السوولاة المحليووة عةجالسوها المنتكوورة  ووي  ا ووة  ةهوواارالحود ةوون 

 .التجمعا  السوانية  ي سورية 

 

 

 . عاأل ليتفعي  دعر المجتمل المدني  -2

 .الووارث  ادارةلتعليل القدرا  الوانية ع ل آليا  تنسيق عانية ةتعددة  -6

يوة العربيوة السوورية أعلوياتهوا المسوتق لية للتعاةو  ةول التحوديا  عتد ع عت الجمهور

 : الحالية عالمستق لية أ مها 

ال يانوا  ةون أجو   عإتاكةلوانية عتو ير المعلوةا  القدرا  المحلية عا لتعلي -0

 .دعم القاعدة المعر ية كور الحد ةن الووارث  ي سورية 

 .تنسيق الوانية تعليل الجهود الم  علة لتاوير لتاوير آليا  ال -5

عالهيئوا  الدعليوة  ااتليميوةتعليل التعاعن عالتنسويق ةول المناموا  عالكو وا   -3

 .ةن خ ر ت ادر التجار  عالممارسا  الجيدة ةن داخ  عخارج المناقة 



تهصوووويم الموووووارد ال كوووورية عالماليووووة ال  ةووووة لتعليوووول القوووودرا  عتنفيوووو   -4

آليووا   ايجووادحاجووة الماسوة اسوتراتيجية الحوود ةون الووووارث ةوول التأ يود علوو  ال

عموو   إاووارتمويوو  ةسووتداةة لوودعم الوودعر العربيووة  ووي جهود ووا ةوون أجوو  تنفيوو  

 . يواو 

الوو   باا ووا ةالتر يوول علوو  دعر التعلوويم عالتوعيووة  ووي الموودارس عالجاةعووا   -2

 .عالتوجيهي للمجتمل  ي الحد ةن ةهاار الووارث  ااع ةيالدعر 

خاوة  إاوارةلتلةوة بتنفيو  عربيوة السوورية كووةوة الجمهوريوة ال إن ي الهتام 

المتحودة للحود ةون ةهواار  األةمعم   يواو عالتي بدأنا ا بالتعاعن ةل ةوتب 

الوووارث ةنوو  أ موور ةوون عكوور سوونوا  ةوول االسووتعداد التووام لمتابعووة تنفيوو  خاووة 

ال ت سوف يهلم إليها الممتمر العربي الماني ال ت نحق بصوددع اليووم العم  

. 

ر بووورت للجهووا  المنامووة عالراعيووة لهوو ا الموومتمر علوو  الجهوود أ وور, أخيوورا  

 . الو ير عالمممر ال ت ب لوع انجاح   ا الممتمر عتحقيق  لأل داف المرجوة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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