
 الرسائل الرئ�سية 

  من 2030أجندة التنمية املستدامة  ف*(ا  ال)' اعُتمدتقمة األمم املتحدة شاركت ا��م�ور�ة العر�ية السور�ة �
ً
  ، انطالقا

الOPام�ا باإلجماع الدو< بخصوص Aذه  و بالتنمية وتحقيق الرفاه،  إيماD(ا بأAمية التعاون الدو< املتعدد األطراف لالرتقاء

  صورة خطة عمل شاملة للقضاء عQU الفقر وضمان التنمية املستدامة با بأن العالم بحاجة إ<Q (قناعS  إضافة إ<QاألAداف، 

التنمية  ا�_قائق والقدرات ومستو�ات ا�_سبان "أخذ � تو نطبق عQU جميع البلدان، تن Aذه األجندة أل و مت]املة ومتوازنة. 

 الوطنية اcdتلفة واحaPام السياسات واألولو�ات الوطنية". 

 طموحة لإلصالح تتماefg مع  
ً
لقد حققت بالدنا خالل األلفية املاضية معدالت نمو اقتصادي جيدة ومستقرة، ونّفذت خططا

   اعتماد االقتصاد عQU قطاع النفط، �
ً
،  اإلم]انيات املتاحة � جميع ا�dاالت. وانخفض qسpياUتركيبھ ال�يك مقابل تحسن �

 املتصلة بالu_ة والتعليم  
ً
و� مساAمة العوامل النوعية � النمو. وُحققت كذلك نجاحات كبavة � التنمية اإلqسانية، وخاصة

 بأD(ا zسav عQU الطر�ق الu_يح لتحقيق  
ً
وخدمات اإلس]ان وتمكvن املرأة؛ وAذا ما جعل سور�ة من الدول ال)' صنفت سابقا

 Aداف التنمية األلفية. أ

 avعد  غ} 
ً
 من مقدراتنا، إضافة إ<z Qسب�(ا ب�Oوح  2011أن Aذا الوضع zغav جذر�ا

ً
 كبavا

ً
، حvن اندلعت حرب مركبة دمرت جزءا

اإلرAاب والتدخالت   أAم�ا وقد ساAمت � اندالع Aذه ا�_رب عوامل مختلفة، السور�vن. كبavة من أعداد أو ت��av أو ��وء 

 ف*(ا دول فاعلة � القرار الدو< و� التأثav عQU املنظمات األممية والدولية.  انخرطت �cارجية ال)' العسكر�ة ا

األحادية ا��انب املفروضة عQU بالدنا،   االقتصادية Aذه التدخالت اcdالفة للقانون الدو<، إضافة إ<Q التدابav القسر�ة

إ<Q   ر�Qا�_رب وما يرتبط �(ا من أزمات، و� موجات نزوح و��وء جديدة؛ بل إن {عض ما يحصل يأمد ت�سpب اليوم � إطالة 

جار بالpشر والضغط مصاف االبOPاز
ّ
الجئvن  واستغالل ل السيا�f' واملا< الدو<، الذي تمارسھ {عض الدول � عملية ات

 �وسيلة ل�_صول عQU منافع من دول أخرى. {عدة وسائل بما � ذلك، استخدام�م لسور�vن، ا

 التنمية، سواء أ�ان   �_ق الشعوب، وانS(اك ومبادئ ومقاصد األمم املتحدة استمرار Aذا الوضع Aو انS(اك للقانون الدو<�

املوارد ال)' � شرط أسا�f' لتحقيق أAداف التنمية  والسيادة عQU ، ا�_ق � السيادة، أم ا�_ق � اختيار مسارات التنمية

 املستدامة. 

 م�(ا بأن  و لقد سعت ا��م�ور�ة السور�ة د
ً
 بالقانون الدو<، اقتناعا

ً
 ا��ماعة الدولية، ملOPما� 

ً
 فاعال

ً
 ألن ت]ون عضوا

ً
ما

. غav إننا ال qشعر أن سعينا للشراكة يال� االستجابة املطلو�ة  ةالشراكة الدولية ألجل التنمية والسلم � الطر�ق لرفاه الpشر�

ج�ود  من أطراف كثavة قو�ة � املنظومة الدولية، ال بل نقابل بالتدخل العسكري وا�_صار السيا�f' واالقتصادي، وzعطيل 

�' اإلقالع عن اس�بعاد دول  ، �ع"أال يتخلف أحٌد عن الركببـ" 2030إعادة اإلعمار. إن شعار خطة التنمية املستدامة لعام 

  التنمية لدينا. ج�ود  {سpب ا�_صار الذي يضر {شعبنا و� ،ب]امل�ا من مسار التنمية، Aو ما qعاqي منھ � سور�ة

"أال يتخلف  مبدأ ، وتحقيق 2030لتحقيق أAداف التنمية املستدامة ، و�<Q أنفسنا ،رسائلنا املوج�ة إ<Q ا�dتمع الدو<وAذه 

 : أحٌد عن الركب"



للقانون الدو<  بذل ا���ود إليقاف أعمال العدوان واإلرAاب واالنS(ا�ات ا��سيمة تحقيق السلم واألمان � بلدنا، مع  -1

�حاصر اإلرAاب، و�حقق املصا�_ة الوطنية،  و س�ند إ<Q اإلرادة الوطنية، �حل سيا�f' إ<Q  وصلالتولسيادة سور�ة، {غية 

 االستقرار. و¡عيد الالجئvن والنازحvن، و�ضمن األمن و 

ال)' تنS(ك ا�_ق �   اcdالفة مليثاق األمم املتحدة والقانون الدو<، األحادية ا��انباالقتصادية لتدابav القسر�ة ا إدانة -2

مع تمكvن السلطات الشرعية من السيادة عQU املوارد  واملطالبة بإD(ا£(ا؛ التنمية، وzعيق تحسvن مستوى املع�شة، 

  إطالق ¦�لة االقتصاد و�عادة اإلعمار. الطبيعية املؤثرة �

املؤسسات السور�ة، من القيام  منع  وقف حرمان سور�ة من عضو�S(ا � املنظمات الدولية واإلقليمية، وتجميد أصول�ا، و  -3

 بدورAا � توفav مستلزمات ع�ش املواطنvن. 

،  السوري عQU أسس مستدامة تقديم مساعدة دولية، �افية وغav مشروطة، {غية إعادة اإلعمار، و�ناء االقتصاد -4

 .االندماج � االقتصاد العامليو 

 من تنفيذ ا�cطة التنمو�ة   ت]املةوضع السياسات الوطنية املا�_]ومة السور�ة بتتع�د  -5
ً
إلطالق ¦�لة التنمية، انطالقا

 الaPجمة الوطنية ألAداف التنمية املستدامة.  و�لسور�ة � ما {عد ا�_رب، 

قاعدة املشاركة � تنفيذ ا�cطط التنمو�ة، والسيما مع القطاع ا�cاص والوسط األ�ادي' وا�dتمع  ومأسسة توسيع  -6

 واإلعالم، إضافة إ<z Qعز�ز التعاون مع منظومة األمم املتحدة � سور�ة، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى UA؛  األ

 وذلك لضمان االستخدام األمثل للموارد. 

اآلليات ال)' تكفل تنفيذ األqشطة ال)' تضمن مشاركة مختلف م]ّونات الشعب السوري،  بوضع  الOPام ا�_]ومة السور�ة   -7

 عQU امتداد األرا°f' السور�ة، � تحقيق أAداف التنمية. 

ع ا�_]ومة السور�ة إلقامة شراكة دولية عادلة، والOPام�ا با -8
ّ
لقانون الدو< ومبادئ حقوق اإلqسان والعدالة واملساواة،  تطل

؛ ودعوة جميع ألطراف الدولية واإلقليمية ألن ي]ونوا شر�ائنا � تحقيق ذلك.
ً
 وسع*(ا لتحقيق التنمية ال)' ال zغفل أحدا

" عQU رفع التدابav القسر�ة االقتصادية أحادية  مطالبة ح]ومات {عض الدول بالعدول عن سياسة فرض "الالءات -9

ا��انب، والتطبيع مع ا�_]ومة السور�ة، ودعم ج�ودAا التنمو�ة، {غية zعز�ز الب�ئة املناسبة وتوفav ا�cدمات األساسية  

 الالزمة لعودة الالجئvن وامل��ر�ن بأمان وكرامة.  

قتصادية العاملية، و�خاصة البنك الدو< وصندوق النقد  ضمان مشاركة فاعلة للدول النامية � إدارة املؤسسات اال - 10

 .2030الدو<، الOPاما بال�دف العاشر من أAداف التنمية املستدامة لعام 


