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 ،ئيسالسيد الر 
األوسط  الشر   ةمنطقعانت  لقد        مدى  ق  سياسات   عقود  على  من 

اإلسرائيليحواال  ،العسكري   دوانوالع  ة،الغربي  الهيمنة تسببت ،  تالل  التي 
على مدى سورية واجهت بالدي قد . و ات مختلفة من الهجرة واللجوءموجب

دول  قيام  الماضية  العشر  السنوات   المتحدة  حكومات  األمم  في   أعضاء 
األوج  دعم ب لإلرهاب،  متعدد  زعز ه  والمساس   هاستقرار وا  هاأمنعة  بهدف 

  ألقت  الشرعية   تدابير قسرية أحاديةلإلى جانب فرضها    ،ها الوطنيةبخيارات
هم من الحصول رمتحو   سوريينبآثارها الكارثية على الحياة اليومية لكل ال

المعيشية احتياجاتهم  أبسط  من  دفعمما    ،على  كبيرة   السوريين  بأعداد  
   أخرى.  في دول    عيشال  سبل  نعبحثًا  و   ،هربًا من اإلرهابلمغادرة وطنهم  
      السيد الرئيس،

 ظروف مالئمة  إيجاد  تستدعي  معالجة أسباب الهجرة  أن  وفدي يرى    
و  السكان  صمود  البقاء    همتمكينلتعزيز  بدالً اوطأفي  من  مننهم  تركهم    

اللجوءت  صعبة  اً ظروفن  واجهو ي أو  للهجرة  عليه،  .دفعهم   بذلت  بناًء 
المم  بالرغ  –ة  السوري  الحكومة تواجهها    تحدياتن  جهودًا كبيرة   -التي 

با اإلنسللالرتقاء  التعاوضع  مسار  إلى  بالبالد  والعودة  وتحقيق في  اني 
تياجات المعيشية  أهمية قصوى لتوفير االح  حيث أولت.  األهداف اإلنمائية

للسورييناليومي األساسية    ،ة  الخدمات  القطاعات  إلىوإعادة  ، مختلف 
 عية وإدارية من شأنهااسيم عفو وإجراءات تشريمر   صدارإ  معك  وترافق ذل

 .  وع البالدلرب  من واالستقرارالوطنية وإعادة األ  المصالحةتحقيق  
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 مشاريعو برامج في الدولي  مار  تعزيز االستثبالدي على    كما شجعت    
في  بالغة األهمية   إضافية  خطوة  ك،  السوريين ودصمودعم  التعافي المبكر،  

، وطنهم من جهةإلى مغادرة    بعض السوريين  دفعت  تيالعوامل المعالجة  
الظ الو ر وتوفير  للمهجرين   ؤاتيةمف  والطوعية  والكريمة  اآلمنة  للعودة 

 .من جهة أخرى  والالجئين إلى مناطقهم األصلية
 السيد الرئيس،

اإن        القانون  مبادئ  واحترام  ذات   لدوليإعالء  الدولية  واالتفاقيات 
الالصلة، وتعزي التعاون  سياسات   يدًا عنبع  اءدولي بين الدول األعضز 

واالستعدا او   ء،العزل  منع و   ،اإلرهاب  مكافحةو   األجنبي،  الحتاللإنهاء 
من الحصول على التمويل  الجريمة المنظمة وشبكات  التنظيمات اإلرهابية  

باألشخاص االتجار  عن  تهريبهم  الناجم  االقتصادية   ،أو  التدابير  ورفع 
ن الدول ومنها بالدي، م  عدد  شعوب  روضة على  المفالشرعية  الالقسرية  

هامة   جوانب  الهجرةفي  وأساسية  تمثل  عن  الناشئة  التحديات   معالجة 
 .الجذرية  هاالتعامل مع أسبابو   ،ابمختلف أنواعه

ممارسات الكراهية والتمييز  التصدي ل  بالدي على ضرورة  شددت  ختامًا،     
بمن  ،ولض الدفي بع ئون منها المهاجرون والالجوالعنصرية التي يعاني  

والالجئين السوريينالم  مهفي ة مدونة سلوك دوليتبني  . وتطالب بهاجرين 
ضد  ى العنفض علوالتحريوالكراهية  التطرف اتلحد من تصاعد خطابل

        .المهاجرين والالجئين
 سيد الرئيس.وشكرًا ال


