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  االف��احة 
�  وتأث )ها على ال�هاج)�+ والالج? + في ال��<قة الع),ة 19-جائ�ة �9ف 

  
أوضاعًا ش�ی�ة  2019واجه العال1 م�. نها0ة عام 

ال[ع��ة وال?عق�� لaD)0 1 له أن شه�ها م� قDل nD)M جائ�ة 
. وق� أث�ت ه.ه ال8ائ�ة ل^ فقo على ال�(?��ات 19-ك�ف��

ة وخ�مات ال�عا0ة ال[�ة، وrن�ا �ان لها تأث��ًا ���Dًا Dال�
العالfHM 1ل  على ح��ة ال?�قل ال�Hc\ على م(?�G  �.لuوحاداً 

  غ�� م(�Dق وعلى ن�� غ�� م?�قع. 

فة  وق� ألقx ه.ه األزمة 7Mاللها على ال�هاج��� M[ــــــــــــــ
وق� تBد\ إلى تغ��� مالمح اله�8ة العال�ة �Mا في خاصــــــــــــة، 

ذلu اله�8ة الع��ة على ال��G ال���ل؛ ففق�ان ف�ص الع�ل 
ـــاوت العـــال�ي ن?8ـــة  ـــادة ال?ف �ـــات األج�ر وز �ـــ�ني م(ــــــــــــــ?� وت

إج�الي ال?���الت ال�الة لل�هاج���، وتHـــــــــ�ی� ق��د ان+فاض 
ة لل�(ـــــاف��� M[ـــــفة عامة، وان?Hـــــار Dارات ال�c?ال(ـــــف� واالخ
�فـــة في اإلعالم ̀ Mع~ ال�عل�مـــات ال�Wــــــــــــــللـــة واألخcـــار ال�
ووسـائل ال?�اصـل االج?�اعي، �ل ه.ا م� شـأنه أن یBد\ إلى 

1 ت�ه�ر أوضــــاع ال�هاج��� وت�اجع دوره1 واســــهاماته1 في دع
ال?��ة ســــــ�اء في بل�ان ال�ه�8 أو في بل�انه1 األصــــــلة، ��ا 
�� ان?Hار اله�8ة ��Mق غ�� ن7امة وما 0[احDها ̀ �f�0 أن ی
م� م+ــا�P ال�ق�ع في أیــ�\ ال�ه���� وت8ــار الHcــــــــــــــ�، م�ــا 

�� م� هHاشة أوضاع ه.ه الف�ات. ̀   س�

ك�ا تأتي ه.ه ال8ائ�ة في �ل اس?��ار تفاق1 أزمة الل�8ء 
̀و  ح في ال���قة الع��ة، وق� أدت ه.ه األزمة إلى تعل�a وال�

مBقx إلعادة ت���P الالج���، Mاإلضافة إلى ال?أث�� على ح18 
االس?8اMات اإلن(انة لالج��� وال�ازح��. ول.لn80 u اس?��ار 

Mال?عاون وال?�(�a مع ال���7ات األم�ة وال�ولة  -الع�ل 
ة وال�ول األعWاء ��ف�� سDل ال�عا0ة ل�Wان ت -واإلقل

وال��ا0ة لل�هاج��� والالج��� وال�ازح�� وخاصًة هBالء ال.ی� 
�0�Hن في م+�ات الل�8ء، وم� ب��ه1 الالج��� الفل(������ 

و�عان�ن م� الفق� و�اب  1948ال.ی� ش�دوا م� د0اره1 عام 

ة Dة وال�شfcة األمان ال��ل��ة الم?[اص ال[�مات ال�ال
. ح�� n80 ع�م إغفال ه.ه 19-��ف�� ال?ي أح�ث?ها جائ�ة

الف�ات م� ال(fان ال.ی� ق� �f0ن�ن أك�I هHاشة م� غ��ه1 
nD)M ال�7وف ال?ي م�وا بها وال?ي ت(xDD ل�ع�7ه1 في 
أض�ار ص�ة (ج(�0ة ونف(ة) و�.لu ال�7وف ال?ي �0�Hن 
ف�ها Mال��7 إلى قلة ال��ارد وال+�مات ال�?احة له1، وذل�M uا 

 ل��اث�a واالتفا5ات ال�ولة وال+�o العال�ة.ی?�اشى مع ا
و�n8 الع�ل على اح?�اء ال�ضع وت�ف�� ال��ا0ة الالزمة له.ه 

�a  19-الف�ات م� اآلثار األش� ح�ة ل8ائ�ة ��ف���P ع�
̀و��هM 1االح?اجات األساسة �الغ.اء وال�اء وأدوات ال�7افة  ت

ة وال�عا0ة ]+Hة، وض�ورة اس?��ار ح�التالة  ال[�d�?ال
ال��جهة له1 ح�ل م+ا�P ف��وس ��رونا، Mاإلضافة إلى ت�ف�� 
ة ل?cادل ال+�Dات وال�عل�مات وال��ارسات �ال��[ات اإلقل
 ��فة ألع�اد ���Dة م� ال�هاج�W?)ال��8ة ب�� ال�ول ال�

 والالج��� ح�ل �Pق اح?�اء األزمة واالس?8اMة الح?اجاته1.

وضع ال�ول الع��ة  إلى خ[�صةه�ا ت�8ر اإلشارة و 
فة لالج���W?)ال?ي ی�ج� بها ما 0ق�ب م� ن[ف إج�الي  ال�

 uا في ذل�M ،1العال G�?)مل��ن الجئ  5.6الالج��� على م
والWغ�� واألcdاء ال�Wاعفة ال�اقعة على �اهل فل(���ي، 

ة واالق?[اد0ة واالس?ق�ار وال(ل1 dة واالج?�اال�17 ال[�
أه�ة م�Dأ  ول.لn80 u ال?أك�� على .االج?�اعي في ه.ه ال�ول

فة لالج��� وال�(��لة W?)ام� ال�ولي مع ال�ول ال�W?ال
ال�H?��ة وتقاس1 األcdاء م� جانn م+?لف األ�Pاف الفاعلة 

أال یBث� ما تق�م Mه ال��fمات  و�n8 ،في ال�8?�ع ال�ولي
وال���7ات ال�ولة وغ�� ال��fمة م� إعادة ت�جه ل��اردها 

على االس?8اMات  19-ة م� أجل مfاف�ة جائ�ة ��ف��ال�ال
 ��̀وح واح?اجات ال�هاج� اإلن(انة ألزمات الل�8ء وال�

  العائ�ی� لDل�انه1 والالج��� وال�ازح��.
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n80 عة والع�ل على  ك�ا�ال�Dء في ات+اذ إج�اءات س�
تقل�ل آثار األزمة على ال�هاج��� والالج��� وال�ازح�� 

فة Wوال��ار وال�8?�عات ال� a�)�?له1 م� خالل ال?عاون وال
وعلى  -وال�Dامج ال�H?��ة ب�� م+?لف األ�Pاف ذات ال[لة 

رأسها دول ال��Hأ ودول الع�Dر ودول ال�ق[� أو ال�ول 
فة Wة  -ال�ة ال�ع��و5ام ال���7ات األم�ة وال�ولة واإلقل

�` ال�Hاكة ��ا ب��ها وال?�(�a ب�� ̀ بلعn دور فعال في تع
ة Mال�+ا�P ال?ي ت�اجه ال�هاج��� والالج��� d�?ال�ول لل
وال�ازح�� وض�ان االس?�شاد Mال��اث�a واالتفاقات ال�ولة 

والع�ل على ت�ف�. أه�افها  وال+�o العال�ة ذات ال[لة
ومcادئها ل��ا0ة ال�هاج��� والالج��� وال�فا� على حق�قه1، 

االتفاق العال�ي ، و 2030وعلى رأسها خ�ة ال?��ة ال�(?�امة 
م� أجل اله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة، واالتفاق العال�ي 

  .HMأن الالج���

وم�. ب�ء األزمة، قامx جامعة ال�ول الع��ة Mع�ة جه�د 
̂ االق?[اد\ واالج?�اعي  في ه.ا ال+[�ص، ح�� قام ال�8ل
ل8امعة ال�ول الع��ة على ال�(?�G ال�زار\ Mإص�ار بانًا 

HMأن ال?عامل مع جائ�ة "ك�ف��  2020مای�/ آ0ار  6ب?ار�خ 
��ا قامx  " وال.\ ت��W فق�ة HMأن الالج��� وال�ازح��.19

ة ح�ل اله�8ة والل�8ء �وال?ي  –ع�لة ال?Hاور الع��ة اإلقل
 )إدارة شBون الالج��� وال�غ?���� واله�8ة(ت?�لى األمانة العامة 
-Mإص�ار بانًا HMأن تأث�� جائ�ة ��ف�� -مه�ة أمان?ها الف�ة 

فة له1 في  19W?)والالج��� وال�ول ال� ��على ال�هاج�
 �Dخالل اج?�اعها ال(ادس ال.\ عق� ع uة، وذلال���قة الع��

��ا قامx . 2020ی�ل��/ ت��ز  13ال��[ات ال�ق�ة ب?ار�خ 
 19-مع جائ�ة ��ف��األمانة العامة Mإدماج م�ض�ع ال?عامل 

ك���ر لل�قاش في �ل االج?�اعات ال?ي ن�7?ها HMأن اله�8ة 
Mإع�اد  . ه.ا Mاإلضافة إلى 5امها2020والل�8ء خالل عام 

ات ان?Hار ف��وس ��رونا ال�(?�8 (ك�ف��تق��� ح�ل dت�ا"-
"، ال�ول الع��ة واس?8اMات على ال�هاج��� والالج���) 19

ن ال�8ل^ االق?[اد\ واالج?�اعي وذلu في إPار ت�ف�. با
وس�?1 ن�H ه.ا ال?ق��� وتع��ه على ال�ول  ،ال(الف ذ��ه

ون�Hه على ال�DاMة اإللf?�ونة ل8امعة ال�ول الع��ة األعWاء 
   لالس?فادة م� ال�عل�مات ال�اردة �ه.

ك�ا تHارك األمانة العامة في ف��a الع�ل اإلقل�ي ال�ع�ي 
�ة وال?�قل وال.\ 0ع�ل ت�x إPار واله8M-19 8ائ�ة ��ف��

االئ?الف القائ1 على قWا0ا اله�8ة في ال���قة الع��ة ال.\ 
ت?�أسه األمانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ة والل�8ة االق?[اد0ة 
ة لغ��ي آسا (إس�fا) وال���7ة ال�ولة لله�8ة dواالج?�ا

�قي، . وفي إPار ال?عاون الع��ي اإلف� وم��7ة الع�ل ال�ولة
̀م األمانة العامة إنHاء ف��a ع�ل مع�ي 8Mائ�ة ��ف�� -تع?

ة واالق?[اد0ة  19dوتأث��ها على م+?لف الق�اعات االج?�ا
  وال(اسة.

5ام األمانة العامة Mال?عاون ال�(?�� مع  nه.ا إلى جان
ال���7ات ال�ولة في إPار م.��ات ال?فاه1 واتفا5ات ال?عاون 

وخاصًة ال���7ة ال�ولة لله�8ة وال�ف�ضة  -ال��قعة معها 
̀ م8االت  –ال(امة لألم1 ال�?��ة لBHون الالج���  �̀ به�ف تع

ة مIل ال[�ة وال?علd1 وح�ا0ة ال�(اء ال��ا0ة الق�ا
8ات ال?ي ت1 وضعها واألPفال، وذلu م� خالل ت�ف�. االس?�ات
8ة واع?�ادها م� قDل ال�8ال^ ال�+?[ة (مIل: اإلس?�ات
الع��ة HMأن إتاحة خ�مات ال[�ة العامة في ساق الل�8ء 
8ة الع��ة ل��ا0ة ̀وح في ال���قة الع��ة، واالس?�ات وال�

8ة و ء في ال���قة الع��ة، األPفال في وضع الل�8 االس?�ات
الع��ة ح�ل ال�قا0ة واالس?8اMة ل��اهWة �افة أشfال الع�ف 
وخاصة الع�ف ال�8(ي ض� ال�(اء والف?ات في حاالت الل�8ء 
̀وح)، وتع�ل Mاس?��ار على ح� ال�ول على االس?�شاد  وال�
8ات ض�� جه�دها لل?عامل مع جائ�ة ��رونا.  به.ه االس?�ات

أثx?D ه.ه ال8ائ�ة أن ال�Hc ج�عًا ق� ی?ع�ض�ن  لق�
ألوضاع هHة ت(?�جn رعا0ة وع�ا0ة خاصة. وه.ا الب� أن 

األك�I هHاشة وع�ضة ی�فع�ا إلى إیالء اه?�ام أكM �Dالف�ات 
،�Pوم� ض��ه1 الالج��� وال�ازح�� وال�هاج لل�+ا��� ،

nوم�اولة الع�ل على تقل�ل معاناته1 وع�م ت��ه1 خلف ال�� ،
uة ال�(?�امة  وذل�Mا ی?�اشى مع اله�ف العام ل+�ة ال?��

2030.



4 

 

  األمانة العامة أخ�ار

�ات الالج? + ال!�ر� + األم + العامEة في م��Fر م+ 9ارثة إن!انُ  

اقC ال(�� أح�� أب� ال�o، األم�� العام ل8امعة ال�ول الع��ة مع ال�cع�ث ن
ال+اص لألم1 ال�?��ة إلى س�ر�ا م(?�8ات األوضاع على ال(احة ال(�ر�ة، 

هHاشة ب��  " في ال��اaP األك19�I-ن?Hار و�اء ��رونا "ك�ف��الوال?cعات ال+���ة 
 .2020ن(ان  /أب��ل 15ی�م  ، وذلu خالل اللقاء ال.\ ت1الالج��� وال�ازح��

أب� ال�o ل?ق�ی�ات ال�cع�ث األم�ي ح�ل ال�ضع األم�ي  واس?�ع ال(�� أح��
أه�ة تx�DI اله�نة ال�الة ال?ي ت1 ال?�صل إل�ها  ىوال[�ي في س�ر�ا م��Bًا عل

ب�� ال8ان��D ال?��ي وال�وسي وال�فا� على وقف إPالق ال�ار وته�ئة ال�ضع 
الع(�f\ ح?ى ی?��f ال(fان ال��ن��ن م� ال?قا� األنفاس وم�اجهة م+ا�P ال��اء 

�هُ القل�لة ال�?�ف�ة ل�یه1، خاصة في ش�ال غ�ب س�ر�ا، ح��  Mاإلمfانات ِّ8  �Iأك
�ة.�f)ات الع  م� مل��ن ش+� خالل الHه�ر ال�اضة ج�اء الع�ل

مل��ن نازح داخل الDالد،  6.5ال�ضع في س�ر�ا Mالغ ال+��رة، و�?�لn ال?فاتًا م� العال1، فه�اك ن��  على أنأب� ال�o  وأك� ال(��
ة هBالء في ُم+�ات تف?ق� إلى أM( 5.6وDأغل C��o مق�مات ال[�ة العامة، �Mا ق� fH0ُل �ارثًة م�ققة إذا مل��ن الجئ خارجها، و

  ان?�H ال��اء ب��ه1.
أن االع?cارات  إلى ن �افة األ�Pاف ال�ولة م�الcة Mال�(اع�ة في ه.ا ال�ضع ال[عn تفاد0ًا ل�ق�ع �ارثة م��Hاً أوقال األم�� العام 

ى اله�نة القائ�ة ه� ض�ورة ل�Wان وص�ل الُ�(اع�ات وال+�مات اإلن(انة ت(?�عي ال?(امي ف�ق ال��اقف ال(اسة، وأن ال�فا� عل
.^ة للُ(fان، م� دون ت���` أو ت(�Dال�  

ع م9F)ة تفاهJ م��ثة مع ال���Hة ال�ولة لله%)ةLت�  

�` ال?عاون وال?�(�a القائ1 ب�� األمانة العامة ل8امعة ال�ول ̀ في إPار تع
 xة لله�8ة، قاماألمانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ة الع��ة وال���7ة ال�ول

̀الة األم�� العام ال�(اع� رئ^  ،م�Iلة في معالي ال(ف��ة/ د. �فاء أب� غ
ة،dون االج?�اBHة  ق�اع الب?�5ع م.��ة تفاه1 م��ثة مع ال���7ة ال�ول

لله�8ة م�Iلة في ال(��ة/ �ارم�ال ج�دو، م�ی� ال�n?f اإلقل�ي ل���قة ال�Hق 
ا لل���7ة ال�ولة لله�8ة، وذلu ی�م االث��� ال��افa األوسo وش�N� 20ال إف�

 �Mق� األمانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ة. 2020 �ان�ن ثاني /ی�ای�
ل��اكn م+?لف ال?غ��ات وال?��رات س�اء على  2000و�أتي ه.ا ال?�5ع ل?��ی� وت���� م.��ة ال?فاه1 ال��قعة ب�� ال8ان��D عام 

̀ام ال��ف��  ،قل�ي أو على ال�(?�G ال�وليال�(?�G اإل �` ال?عاون ال�H?�ك في ت�اول قWا0ا اله�8ة، ورعا0ة بح�� 0عf^ ال?̀ ?ق��ة وتع
  م[الح ال�هاج��� وح�ای?ه1 و�.لu الع�ل على ت���I ال?عاون القائ1 ب�� ال8امعة الع��ة وال���7ة ال�ولة لله�8ة.

ال���7ة  ت1W. و 2016في ی�ل�� عام  ألم1 ال�?��ةوأصx�c تاMعة ل ،1951تأس(x عام وج�ی� Mال.�� أن ال���7ة ال�ولة لله�8ة ق� 
ت?�?ع جامعة ال�ول الع��ة و  صفة م�اقn. حاصلة علىدول ع��ة أخ�G  4إلى جانn  ،دولة ع��ة 12دولة ع�W م� ب��ه1  173

ة لله�8ة، ��ا ح[ل ال�Dل�ان الع��ي على صفة م�اقn ل�G ال���7ة ��Mجn الق�ار ال[ادر ع� M[فة م�اقn ل�G ال���7ة ال�ول
 .14/12/2016ال��8ة الع��مة لل���7ة ب?ار�خ 
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�ات واج��اعاتم���  

   مTت�) االس�ع)اض اإلقل�ي األول لالتفاق العال�ي لله%)ة اآلم�ة وال���Hة وال�Hامة في ال��<قة الع),ة

Mال�Hاكة مع ال���7ة ال�ولة لله�8ة ول�8ة األم1 (إدارة شBون الالج��� وال�غ?���� واله�8ة) 8امعة ال�ول الع��ة األمانة العامة ل x�7ن
ة لغ��dت��  يال�?��ة االق?[اد0ة واالج?�اBة مة لله�8ة في ال���قة الع���آسا )اإلس�fا( و�ال?عاون مع شfcة األم1 ال�?��ة اإلقل

 ال��[ات ال�ق�ةع�D  ، وال.\ عق��اض اإلقل�ي األول لالتفاق العال�ي لله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة في ال���قة الع��ةاالس?ع
 .2021ف�Dای�  25-24خالل الف?�ة 

، الس?ع�اض دولة ع�W في جامعة ال�ول الع��ة وال�ع���� في ال�8ال 19مHارك م� ب��ه1 م�Iل�� ع�  800شارك في ال�Bت�� أك�I م� 
�8ع أMعادها 2018ال?ق�م ال���ز في ت�ف�. االتفاق م�. اع?�اده في عام M ة  .�أول اتفاق تفاوضي ب�� ال��fمات 0عالج اله�8ة ال�ول

 oأشار ف�ها إلى أنه "ت?�قa  في ال8ل(ة االف??احة لل�Bت�� األم�� العام ل8امعة ال�ول الع��ة �ل�ة -وألقى ال(��/ أح�� أب� ال�
ة dارات، االق?[اد0ة واالج?�اc?ة ب�� �افة االعcال�ص�ل إلى نق�ة ت�ازن م�اسM في أ\ م8?�ع ��االس?فادة ال�Iلى م� ال�هاج�

̀م�".   وال(اسة، وهي نق�ة ت�ازن ت+?لف م� م8?�ع آلخ�، وت?��ر أW0ًا ع�D ال
� في  -?يوفي �ل�?ها االف??احة ش�دت ال(��ة/ روال دش�cى، عل��ا الWم xم� أ\ وق �Iا، على أن ال��م أك�fاألم�� ال?�ف�.\ لإلس

ة، وال�� م� ال¡�ا�ة وال?���` ض�ه1، وض�ان ه�8ة آم�ة وم��7ة dاسات االج?�اأن نع�ل معًا إلدماج ال�هاج��� في Mع~ ال(
  ل���قة.ون7امة. وش�fت �ل ال�هاج��� م� وrلى ال���قة الع��ة ل�ا 0ق�م�نه ل

في �ل�?ه إلى أن تلu  وم�(a الfcHة ال�ولة لله�8ة ال��ی� العام لل���7ة ال�ولة لله�8ة -شار ال(��/ أن��ن�� ف�?�ر��� أك�ا  
�` ال?عاون اإلقل�ي HMأن اله�8ة، وت(لo ال�Wء على قابلة ت¡¢ االتفاق  االس?ع�اضات̀ ة ت�ف� ف�صة ل��اقHة وتق�1 وتع�اإلقل

�` اآلثار ال?����ة اإل80ابة لل?�قل ال�Hc\. العال�ي̀ ة به�ف ال�فا� على عال1 آم� وح�ا0ة ال�(?Wعف�� وتعdال8ه�د ال�8ا ��  لله�8ة ل?��
ة لالتفاق العال�ي لله�8ة، dة ال���Pال� ��ة لل?قار) وال?ي سل�xوق�م م�Iل� ال��fمات ال�Hار�ة م� ال���قة الع��ة ال�?ائج ال�ئ

ال+�o  و�ع~ ال��ارسات ال��8ة وال�روس ال�(?فادة، Mاإلضافة إلى اوال?��0ات ال?ي واجه?ه ال�ول الع��ة ت8ارب ال�Wء على
 G�?)ة على ال�  .ال��Pي واإلقل�ي ال�(?قDل

إلضافة Mام� خالل أر�ع حلقات نقاش ت?�اول م�اضع م��دة،  العال�ي لله�8ة ) لالتفاق23اس?ع�ض ال�Bت�� اإلقل�ي األه�اف الـ (
ة ال?ي إلى)  ال�Bت��. يدارت خالل ی�م م�اقHات تفاعلة ب�� ج�ع ال�Hار���. وان?هى ال�Bت�� ب?ق�10 ال�سائل وال?�صات ال�ئ

ة ت�فع  وم� ال�ق�ر أن�Pال� ��ة ال?قارdي، االتفاق  الس?ع�اضال���ال�ثقة ال+?امة لل�Bت�� �.لu و Mاإلضافة الى ال?ق��� اإلقل
  ��(اه�ات م� ال�(?�G اإلقل�ي.  2022اله�8ة ال.\ سعق� في عام  الس?ع�اضإلى ال��?�G ال�ولي األول  اإلقل�ي
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ة���U العال�ي لله%)ة وال��� ح�ث جان6ي على هامX ال�ورة الWالWة عV) م+ ال�

ال���7ة Mال?عاون مع نx�7 األمانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ة 

ة لغ��ي آسا ال�ولة لله�8ة dوالل�8ة االق?[اد0ة واالج?�ا

ًا على هامC ال�ورة (إس�fا) Dةح�ثًا جانIالIال  G�?لل�� �Hع

ح���ة اله�8ة في "العال�ي ح�ل اله�8ة وال?��ة ت�x ع��ان 

ال?��0ات، وأول��ات ال�(?قDل"، و ت، ال���قة الع��ة: االت8اها

 uة وذل  . 2021ی�ای�/ �ان�ن ثاني  19ی�م ع�D ال��[ات ال�ق�

x̀الة  وق� قام ة، األمانة العامة  -معالي ال(ف��ة د. �فاء أب� غdون االج?�اBHق�اع ال ^األم�� العام ال�(اع�، رئ

أزمة وتأث��  Mإلقاء �ل�ة األمانة العامة ال?ي ت�اولx ف�ها أه�ة اله�8ة Mال�(cة لل���قة الع��ة ل8امعة ال�ول الع��ة،

اإلقل�ي لالتفاق العال�ي م� أجل اله�8ة  االس?ع�اضع�لة عال�ًا وع��ًا، و�.لu  لى اله�8ةع 19-جائ�ة ��ف��

  �ص.وجه�د األمانة العامة في ه.ا ال+[ اآلم�ة وال���7ة وال�7امة

ة م��8عة م�مHارك I�0ل�ن ح�fمات  132شارك في ه.ا ال��ث ال8انDي وق� N�وو�االت األم1  ال�ول الع��ة واألف�

   وم��7ات ال�8?�ع ال��ني واألكاد����0 والcاح��I. ال�غ?��ة ، إلى جانn م�Iل�� ع� ال8الاتال�?��ة ال�?+[[ة

لIالIة ع�H لل��?�G ال?ي تعق� ه.ا العام ع�D ال��[ات ال�ق�ة M[�رة وت?�أس دولة اإلمارات الع��ة ال�?��ة ال�ورة ا

. وتع� اإلمارات الع��ة ال�?��ة ثاني دولة ع��ة ت?�لى رئاسة ال��?�G العال�ي 19-أزمة جائ�ة ��ف�� nD)Mاس?�Iائة 

واس?Wاف?ه عام  2018و 2017ي ال?ي ت�أسx ال��?�M Gاالش?�اك مع أل�انا عام Mع� ال��ل¡ة ال�غ��ة ،لله�8ة وال?��ة

2018. 

ال��?�G العال�ي ح�ل اله�8ة وال?��ة 0ع?�D ال��فل األك�D ال.\ ی?�اول قWا0ا اله�8ة وال?��ة وت�8ر اإلشارة إلى أن 

�` ال?فاه1 وال?عاون وrقامة عالقة ̀ تHارك األمانة العامة . و دع1 م?cادل ب�� اله�8ة وال?��ةفي العال1، و�ه�ف إلى تع

ة ح�ل اله�8ة ل8امعة ال�ول الع��ة �M[�رة س���ة في أع�ال ال��?�G، ��ا أنه م�. إنHاء ع�لة ال?Hاور الع��ة اإلقل

ة وال?��ة م� خالل ی?1 ال?���W لل�Hار�ة الع��ة في ال��?�G العال�ي لله�8  2015والل�8ء وعق� اول اج?�اعاتها عام 

��ا ت�لي األمانة العامة اه?�امًا  ت�Dي م�قف ع��ي م� م�اور دورات ال��?�G لالس?�شاد بها ع�� ال�Hار�ة في أع�اله.

¢ أع�الها إح�G ال�ول الع��ة األعWاء.W?)ال?ي ت?�أسها وت G�?خاصًا ب�ورات ال��
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  الهجرة قليمية حولاإلآليات التشاور الندوة رفيعة المستوى بعنوان "

  "االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية واستعراض 

في ال��وة ر�عة  ل8امعة ال�ول الع��ة شار�x األمانة العامة
ة ح�لآلات ال?Hاور ال�(?�M Gع��ان "� واس?ع�اض اله�8ة اإلقل

" وال?ي االتفاق العال�ي م� أجل اله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة
. 2020س�D�?D / أیل�ل  24عق�ت ع�D الف��ی� ��نف�اس ی�م 

���ال��ی� العام لل���7ة  -اف??ح ال��وة ال(��/ أن��ن�� ف�?�ر
ة �ال�ولة لله�8ة، وشارك ف�ها م�Iل�ن ع� آلات ال?Hاور اإلقل

 ح�ل اله�8ة.

��وة I�MاMة ف�صة ل��اقHة ال?ق�م ال���ز ح?ى اآلن في كانx ال
 oة لالتفاق العال�ي لله�8ة  لع�لات االس?ع�اضال?+��اإلقل

ة ح�ل �واس?¡Hاف ال��ق ال���fة ل�Hار�ة آلات ال?Hاور اإلقل
ة. ��ا مIلx ف�صة له.ه اآللات  الع�لاتاله�8ة في ه.ه �اإلقل

ق العال�ي على ال�(?�G االتفا الس?ع�اضخ��ها  لع�ض

�` ال?عاون ب�� آلات ال?Hاور العاملة في نف^ ̀ اإلقل�ي، وتع
ة، ومعال8ة االح?اجات وال?��0ات ال?ي واجه?ها �ال��اaP اإلقل

  االتفاق العال�ي.  الس?ع�اضه.ه اآللات 

وق� قامx األمانة العامة Mع�ل م�اخلة ت�اولx ف�ها نD.ة ع� حالة 
اله�8ة والل�8ء في ال���قة الع��ة وجه�د األمانة العامة M[ف?ها 
ة ح�ل اله�8ة والل�8ء �األمانة الف�ة لع�لة ال?Hاور الع��ة اإلقل
م�. اإلعالن ع� عق� االج?�اع ر�ع ال�(?�G ح�ل معال8ة 

�D¡والالج���، وال.\ 0ع� ال��اة األولى ال?���ات ال ���ة لل�هاج�
خ�?ها  ع�ضxل�ضع االتفاق�� العال���� لله�8ة والالج���، ��ا 

اإلقل�ي لالتفاق العال�ي لله�8ة Mال?عاون مع  لالس?ع�اض
�fة.�Hة ال�  ال���7ات ال�ولة واإلقل

  

  الق االستراتيجية القارية حول الهجرة في أفريقياإط

̀الة األم�� العام ال�(اع� رئ^ ق�اع الBHون  -شار�x معالي ال(ف��ة د. �فاء أب� غ
ا N�8ة القار�ة ح�ل اله�8ة في أف�ة في فعالة إPالق االس?�اتd2024-2020االج?�ا ،

 ���م�ی� عام ال���7ة  –ال?ي ن�7?ها ال���7ة ال�ولة لله�8ة واف??�ها ال(��/ أن��ن�� ف�?�ر
 �Dةال��[اع�� أول  19ی�م  ت ال�ق��Hإلقاء �ل�ة 2020أك?���/ تM ادتها؛ ح�� قامx س

األمانة العامة خالل الفعالة. أك�ت ال(ف��ة في �ل�?ها على ال?عاون ال�ث�a ب�� جامعة ال�ول 
الع��ة وال���7ة ال�ولة لله�8ة، ��ا اس?ع�ضx جه�د األمانة العامة ل�?اMعة ال?ق�م ال���ز 

  تفاق العال�ي م� أجل اله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة. في ت�ف�. اال

8ة ال?ي ت1 إPالقها خالل ه.ه الفعالة ل?¡�ن وق� وضعx ال���7ة ال�ولة لله�8ة االس?�ات
ة ومف�ضة N��` ال�Hاكة مع ال�ول األف�̀ ا به�ف تعN�I�MاMة إPار إلدارة اله�8ة في أف�

ة وم+?لف األ�Pاف ذات ال[لة خالل الف?�ة االت�اد األف��قي والل8ان �االق?[اد0ة اإلقل
2020-2024 xأن اله�8ة تع� م��ك وفي نف^ ال�قM ار إ�0ان ال���7ةPفي إ uأتي ذل�. و

�� م� الف�ص اإل80ابة ال?ي ت(?�ع أن ت�ف�ها ̀ �قة ج��ة س?��M ة، وأن إدارتهان?8ة لل?��
 �Wة ال8ة ��ا ی?علa اله�8ة. وت(لo ه.ه االس?�اتN�ة للقارة األف�)ء على األول��ات ال�ئ

Mاله�8ة وال?��ة، وه.ا وفقًا إلPار االت�اد األف��قي ل(اسات اله�8ة وأج��ة االت�اد األف��قي 
 .2030واالتفاق العال�ي لله�8ة وخ�ة ال?��ة ال�(?�امة  2063لل?��ة 
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� !�  آلات ال�

ة ح�ل اله%)ة والل%�ء�  االج��اع ال!ادس لع�لة ال�Vاور الع),ة اإلقل

ة الع��ة ال?Hاور لع�لة ال(ادس االج?�اع) واله�8ة وال�غ?���� الالج��� شBون  إدارة( ل8امعة ال�ول الع��ة العامة األمانة عق�ت � اإلقل
 ال�ع�ة ال8هات يم�Iل ��ال�(��ل ال(ادة H�Mار�ة ،2020ت��ز  /ی�ل�� 13 ی�م ال��[ات ال�ق�ةع�D  (ARCP)اله�8ة والل�8ء ح�ل

�ة وال8الات وال�غ?���� اله�8ة BHMون Nال+ارج ال�M ة ال8هات في والل�8ء اله�8ة ملف ع� ��وال�(��ل  .الع��ة Mال�ول ال�ع�
x�??̀الة اف ة ،ال(ــــــــف��ة ال��?�رة �فاء أب� غdون االج?�اBــــــــHق�اع ال ^��وف  عق� في، االج?�اع ال.\ األم�� العام ال�(ــــــــاع� رئ

. وأك�ت على أن الالج��� وال�ازح�� �0?اج�ن إلى رعا0ة صــــــــــــــ�ة 19ت��0ات نات8ة ع� جائ�ة ��ف��  ف�ها اســــــــــــــ?�Iائة ی�اجه العال1
̀م تWــــــاف� ال8ه�د وات+اذ ال+��ات الWــــــ�ور�ة ل��ا0ة ه.ه الف�ات وت�ف�� ال?���ل الالزم ل.لu، وق� مالئ�ة ومأوG م�اســــــn م�ا 0 (ــــــ?ل

  . 19أشارت سادتها إلى اه?�ام األمانة العامة ��Mض�ع ال?عامل مع جائ�ة ��ف�� 
األولى ه.ا ال��ضــــ�ع H�Mــــار�ة ، ح�� ت�اول في جل(ــــ?ه تأث�� جائ�ة ��رونا على ال�هاج��� والالج���ســــلo االج?�اع الWــــ�ء على 

م?اMعة ت�ف�. االتفاق ع�لة ��ا ناقC االج?�اع  .ال�ف�ضة ال(امة لألم1 ال�?��ة لBHون الالج���م�Iل�� ع� ال���7ة ال�ولة لله�8ة و 
 ،إی�اس الف�جانيال(ــــــــــ��ة  ؛ ح�� قامxالعال�ي م� أجل اله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة على ال�(ــــــــــ?�G ال��Pي واإلقل�ي والعال�ي

أشــــــــارت إلى اإلج�اءات ال�?+.ة و Mاســــــــ?ع�اض جه�د األمانة العامة في ه.ا الHــــــــأن،  ،م�ی� إدارة شــــــــBون الالج��� وال�غ?���� واله�8ة
ة لغ��ي آســا (إســ�fا) وال���7ة  ��ا ت��ث م�Iل�اإلقل�ي األولى ل?�ف�. االتفاق.  لالســ?ع�اضلل?�Wــ�� dالل�8ة االق?[ــاد0ة واالج?�ا

  ال�ولة لله�8ة Mاس?فاضة ع� ع�لة م?اMعة ت�ف�. االتفاق العال�ي لله�8ة على ال�(?�G ال��Pي واإلقل�ي والعال�ي.
̀ء األخ�� م� االج?�اع  خالل  ?ي ت1 م�اقHـــــ?هاالح�ل ال��ضـــــ�عات األعWـــــاء لالســـــ?�اع إلى م�اخالت ال�ول وق� ت1 ت+[ـــــ� ال8

ان  ��ا خ�ج االج?�اع ،2021-2020خ�ة ع�ل ع�لة ال?Hـــــــــاور لعامي  وت1 اع?�اد .االج?�اعDـــــــــأن بHM" تأث�� جائ�ة ��رونا على
�ة ونHــــ�ه على ال�DاMة اإلل¡?�ونة لل8امعة الع��ة وت�ز  "، ت1ال�هاج��� والالج��� وال�ول ال�(ــــ?Wــــفة له1̀ �عه ت�ج�?ه إلى اللغة اإلن8ل�

  على وسائل اإلعالم ال�+?لفة.
). وتع� ع�لة 142م8ل^ ال8امعة على ال�(?�G ال�زار\ في دورته العاد0ة ( صادر م� و�انx ع�لة ال?Hاور ق� ُأن��M x�Hجn ق�ار

ة ح�ل اله�8ة �ة ال�ح��ة ال?ي تWــــــــــــ1 �ل ال�ول الع��ة؛ ح�� أن والل�8ء ال?Hــــــــــــاور الع��ة اإلقل�ه�اك الع�ی� م� هي اآللة اإلقل
�?ها Mع~ ال�ول الع��ة األعWاء. و �W1 في عWح�ل اله�8ة ال?ي ت Gة األخ��تع� I�MاMة م�?�G ل?(ه�ل ال��ار هي الع�لات اإلقل

وال?عاون ب�� ال�ول األعWاء ��ا ی?علM aقWا0ا اله�8ة ذات االه?�ام ال�H?�ك، وته�ف إلى إ80اد فWاء ع��ي ل��اقHة قWا0ا اله�8ة 
�` ال?عاون ب�� الDل�ان ال�Hــــــــــار�ة والع�ل ن�� فه1 أك�I ع�قًا لقWــــــــــا0ا اله�8ة Mال���قة الع��ة، ا̀ �` ل�ولة، وذلu م� خالل: تع̀ وتع

الع��ة، إلى جانn م(ــاع�ة ال��fمات على في ال���قة  ةال�(ــ?قDل هاأMعاد وأن�ا� وآثار اله�8ة وات8اهاتو أســcاب ح�ل الفه1 ال�Hــ?�ك 
G م�ح�ة في الفعالات العال�ة ال��ت�cة Mاله�8ة مIل ال��?�G العال�ي لله�8ة وال?��ة وال��ار ر�ع ال�(?�G ح�ل اله�8ة ال�Hار�ة ب�ؤ 

  وال?��ة وغ��ها. 
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ة \اله%)ة�ة ال�ع]!�ة ال�� (TCCM) االج��اع ال!ا\ع لل%�ة الع),ة االف)�[ة الف

إدارة شــــــــــــــBون ( ل8ــامعــة الــ�ول الع��ــة األمــانــة العــامــةعقــ�ت 
االج?�ـاع ال(ـــــــــــــــاMع لل�8ـة الع��ـة  )الالج��� وال�غ?���� واله�8ة

ة ال�ع�ة Mاله�8ة ع�D الف��ی� ��نف�ان^Nة الف�ة ال?�(ـــــــN� االف�
ال[ـــادر  4، وذلu في إPار ت�ف�. الق�ار رق1 2020/10/14ی�م 

ة الIالIة، والفق�ة (N� 1) م� الق�ار رق1 3ع� الق�ة الع��ة األف�
ة ال�اMعة.N� ال[ادر ع� الق�ة الع��ة األف�

وق� شــــارك في االج?�اع م� األمانة العامة �ل م� إدارة شــــBون 
ــــــا وال?عــــــاون الع��ي الالج��� وال�غ?���� واله�8ة، وrدارة أN�ف�

األف��قي، وم� مف�ضـــــــــــــــــــة االت�ـــــاد األف��قي إدارة الHــــــــــــــBون 
ة وال+��D ال�fلف �Mلف اله�8ة Mال�ف�ضــــةdاإلضــــافة  االج?�اM

ـــــــ�ائ1 لالت�ـــــــاد  ـــــــ� ال إلى ال�ف
األف��قي ل�G جامعة ال�ول 

� ت1 �ـــح  الع��ـــة Mـــالقـــاه�ة.
م�اقHة ال+��ات ال�(?قDلة 
في ع�لة إنHـــــــــــــــاء ال���` 

ع��ي األف��قي في إحـــــــ�G ال
ة األN�عWـــاء، Mاإلضـــافة إلى إمfانة ال�ول الع��ة وال�ول األف�

االقل��� الع��ي واألف��قي ح�ل اله�8ة خالل   عقــ� ال�Bت�� ب��
  .2021عام 

  

  

  ورشة عمل لبناء القدرات حول االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي  

 ةــــــيـربـة العــمن أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في المنطق

ي إPار ع�لة ال�?اMعة واالس?ع�اض اإلقل�ي لالتفاق العال�ي ف
األمانة العامة له�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7امة، نx�7 ا م� أجل

8امعة ال�ول الع��ة Mال�Hاكة مع الل�8ة االق?[اد0ة ل
ة لغ��ي آسا (اإلس�fا)، وال���7ة ال�ولة لله�8ة dواالج?�ا

)IOM اء فيWو�ال?عاون مع و�االت األم1 ال�?��ة األع ،(
ورشة االئ?الف القائ1 على قWا0ا اله�8ة في ال���قة الع��ة 

 ح�لل�Dاء ق�رات ال�(��ل�� في ال�ول الع��ة األعWاء ع�ل 
ب?ار�خ  ح�� عق�ت ال�ورة األولى ؛في ال���قة الع��ة" ةله�8ة اآلم�ة وال���7ة وال�7اما م� أجل اإلقل�ي لالتفاق العال�ي االس?ع�اض"

��ان  25̀  .الف��ی� ��نف�ان^ تق�ة وذلu ع�D 2020أغ(�^/ آب  13 ، وال�ورة الIانة ب?ار�خ2020ی�نه/ح

ي ه�فx ورشة الع�ل إلى ب�اء ق�رات ال(ادة ال�(Bول�� ال�ع���� وال�?+[[�� �M?اMعة ت�ف�. االتفاق في ال�ول الع��ة، وتق�10 ال�ع1 الف�
ة واج�اء له�Pال� ��ة ل?cادل ال�عل�مات  االس?ع�اض1 ��ا ی?علM aإع�اد ال?قار�على ال�(?�G ال��Pي، Mاإلضافة إلى ت�ف�� م�[ة إقل

ت�اولx ورشة الع�ل مcاد¤ وأه�اف االتفاق وع�لة االس?ع�اض اإلقل�ي في و وال+�Dات وأفWل ال��ارسات ��ا ی?علa ب?�ف�. االتفاق. 
ة و ال���قة الع� dة ال���Pنات ال�+?لفة لل���ذج ال�ق?�ح إلع�اد االس?ع�اضات ال��f̀ت على ال� تاحx الف�صة لف?ح Mاب أ�ة، ور�

  .ال�قاش ب�� ال(ادة م�Iلي م��7ات األم1 ال�?��ة ال�?+[[ة وم�Iلي ال�ول الع��ة
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  من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية )13(للدورة  التحضير

 

 

 

 

 

دولة اإلمارات الع��ة ال�?��ة خالل  ت�x رئاسةم� ال��?�G العال�ي ح�ل اله�8ة وال?��ة ال.\ 0عق�  )13ـ(في إPار ال?���W لل�ورة ال
ال?�قل ال�Hc\: ش�اكات مD?¡�ة م� أجل "م(?قDل ، وال.\ س��ور م��ره العام ح�ل 2021ی�ای�/ �ان�ن ثاني  26إلى  18الف?�ة م� 

ة ح�ل اله�8ة والل�8ء ال?��ة ال�(?�امة"�جل(ة  خالل عق� م�ل�ورة له.ه اMال?�ARCP  ��W، قامx ع�لة ال?Hاور الع��ة اإلقل
�� ثاني  11ع�D الف��ی� ��نف�ان^ ب?ار�خ �Hت /�D2020ن�ف�.  

، Mع�ل م�اخلة في ب�ا0ة اإلمارات الع��ة ال�?��ةM 2020ال��?�G العال�ي لله�8ة وال?��ة ألf^ زل�ي رئ^ ف��a ع�ل قام ال(�� وق� 
ة لل?���W لل��?�G و ، قام خاللها MاPالع ال�Hار��� على ال�(?�8ات HMأن جه�د دولة اإلمارات الع��ة ال�?��ة ال8ل(ة�األم�ر ال?�7

�قة ال�Hار�ة�Pو G�?ة لل��ن�7ًا لل�7وف ال?ي ��0 بها العال1 حالًا nD)M  ة ال?ي س?عق� ع�D ال��[ات ال�ق�ةفي ه.ه ال�ور  والل�ج(?
  .19-جائ�ة ��ف��

ة الع��ة ال?Hاور ع�لةب�رقة "م(اه�ة ال�Hار��ن خ�ج ح�� ل��?�G، اال��قف الع��ي م� م�اور  وق� ناقC االج?�اع� ح�ل اإلقل
وت1 االتفاق على ت�Dي ال�ول له.ه ال�رقة خالل ال�Hار�ة في ال�ورة الIالIة ع�H لل��?�G العال�ي ح�ل اله�8ة وال?��ة"،  والل�8ء اله�8ة

�ة وrرسالها إلى رئاسة ال��?�G (دولة اإلمارات وق� ل��?�G. افي أع�ال ̀ ت1 ت�ج�ة م(اه�ة ع�لة ال?Hاور الع��ة إلى اللغة اإلن8ل�
  على شfcة اإلن?�نx. عها على ال��قع ال+اص Mه�ضلالع��ة ال�?��ة) 

ال��?�G العال�ي ح�ل اله�8ة وال?��ة ال.\ 0عق� س���ًا 0ع?�D ه� ال��فل األك�D ال.\ ی?�اول قWا0ا اله�8ة وال?��ة وج�ی� Mال.�� أن 
̀م مف?�ح ل�8ع ال�ول األعWاء وال��اق��D في األم1 �` ال?فاه1  في العال1، وه� م��D دولي اس?Hار\ غ�� مل̀ ال�?��ة، وذلu به�ف تع

في أعقاب ال��ار ر�ع ال�(?�G  2006وال?عاون وrقامة عالقة دع1 م?cادل ب�� اله�8ة وال?��ة. وق� ت1 إنHاء ه.ا ال��?�G في عام 
ح�� ت1 عق� ال�ورت�� العاش�ة وال�اد0ة ع�H لل��?�G ب�ئاسة مH?��ة ألل�انا وال��ل¡ة ال�غ��ة معًا، وق� . األول HMأن اله�8ة وال?��ة

دولة اإلمارات الع��ة ال�?��ة هي ثاني دولة ع��ة ت?�لى تع� أول دولة ع��ة ت?�لى رئاسة ال��?�G، و  هي كانx ال��ل¡ة ال�غ��ة
  رئاس?ه.

ة ح�ل  2015تق�م األمانة العامة Mال?���W لل��?�M G[�رة س���ة م�. عام و �خالل االج?�اعات العاد0ة لع�لة ال?Hاور الع��ة اإلقل
ع�ال ال��?�G وتق�م األمانة العامة ب?�ج�?ها اله�8ة والل�8ء، ح�� ی?1 ت�Dي ورقة Mال��قف الع��ي م� ال��اور ال��رجة على ج�ول أ 

�ة وrرسالها إلى رئاسة ال��?�G ووضعها على ال��قع ال+اص Mه̀ .Mان?7امتHارك األمانة العامة في ه.ا ال��?�G ، ��ا إلى اللغة اإلن8ل�
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بانات األمانة العامة

 2020 ال �م العال�ي لالج? + عامإحاء 
  

 األمانة العامةلالج���، قامx  العال�ي ال��م إحاء إPار في
ی�ن��/  20ل8امعة ال�ول الع��ة Mإص�ار بان به.ه ال��اسcة ب?ار�خ 

��ان ̀ ال?ي ��0 بها س?�Iائة اال�7وف إلى ال ، أشارت �ه2020ح
حالة القلa حال ه.ا ال��اء و ، nD)M-19 تفHى و�اء ��ف��العال1 

فة له1غ�� ال�(�Dق وتأث��ه على الالج��� وال�8?�عات Wال�، 
¢ وح�ها ما 0ق�ب م� ن[فح�� أن W?)ة تإج�الي  ال���قة الع��

  مل��ن الجئ فل(���ي. �M5.6ا في ذلu  ،الالج��� على م(?�G العال1
له.ا ال��اء ح��  ةون�7ًا ألن الالج��� ه1 م� أك�I الف�ات ُع�ض

ة داخل لألم�اض واأل ةأنه1 أك�I ع�ضHو��ة ن?8ة ��وفه1 ال��
مانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ة ال��م األ اع?�Dتال�+�ات، 

7ه� العالM 1أك�له العال�ي لالج��� ه.ا العام ل�7ة مه�ة ل¡ي 0ُ 
̀ام �D�Mأ ال?Wام� ال�ولي وال�(Bولة  ال�ع1 له.ه الف�ة الهHة واالل?

�Pاف الفاعلة في cdاء م� جانn م+?لف األال�H?��ة وتقاس1 األ
ات الف��وس على dم� خالل م�اجهة ت�ا uال�8?�ع ال�ولي، وذل
فة له1.W?)ء ع� ال�ول وال�8?�عات ال�nالع ¢  الالج��� وت+¥

¢ ال?عاون ب�� �افة األاأل دعxك�ا I¡اف مانة العامة إلى ت�P
ة واإل�Pات ال��ة وال�ولة، ال�ع�ة على م+?لف ال�(?��قل

سDل ال�عا0ة الالزمة لالج��� وال�ازح�� وتق�10 ال�ع1  ل�Wان ت�ف��

االق?[اد\ واالج?�اعي له1، 
م��Bة على أه�ة أال یBث� 

ت�جه ال��ارد ال�الة م� إعادة 
��اء على الأجل مfاف�ة 

زمات ن(انة ألاالس?8اMة اإل
̀وح واح?اجات الالج���.      ال�

مانة العامة األ ك�ا ج�دت
دع�تها لل�8?�ع ال�ولي ل��اصلة تق�10 ال�ع1 الالزم لألون�وا �Mا 
�f�0ها م� ت��ل م(��لاتها ال¡املة ت8اه الالج��� الفل(������، 
 aدورها وال?أك�� على ح �ورف~ أ\ م�اوالت إلنهاء أو تقل

 nج��M 1ه�Pالق�ار ال[ادر الالج��� الفل(������ في الع�دة إلى و
  .1948ل(�ة  194 رق��1ة العامة لألم1 ال�?��ة ع� ال8

̀الة ال��?�رة معالي ال(ف��ة شار�xوق�  األم�� العام ال�(اع�  ،�فاء أب� غ
ة dون االج?�اBHق�اع ال ^ ،Mاألمانة العامة ل8امعة ال�ول الع��ةرئ

ال(امة لألم1 ال�?��ة لBHون الالج���  ال�ف�ضة الف�ل1 ال.\ قامx في
    .ال��م العال�ي لالج���ب?(�8له ��Mاسcة 

 2020األمانة العامة لل%امعة الع),ة ت��فل ب �م ال�غ�)ب الع),ي لعام 

 �Dع م� د0(ــــــــ�Mة االح?فال ب��م ال�غ?�ب الع��ي في ال�اcاســــــــ��M2020 أصــــــــ�رت األمانة العامة ل8امعة ،
على ح��ة ال?�قل الHcــــــ�\ وتأث� ال�هاج���  19-ال�ول الع��ة بانًا ألقى الWــــــ�ء على تأث�� جائ�ة ��ف��

ان إلى حالة ع�م االس?ق�ار ال?ي شه�تها ال���قة الع��ة م�. ب�ا0ة  والالج��� M[فةDخاصة. ��ا أشار ال
ه.ا العق� وال?ي أدت إلى ت��0ات ���Dة أســــف�ت ع� خ�وج ت�فقات غ�� م(ــــ�Dقة م� ال�هاج��� والالج��� 

� مالمح اله�8ة م� دوله1 األصلة. وت��W اإلشارة �.لu إلى تأث�� ه.ه األزمات ال.\ ق� یBد\ إلى تغ��
ان إلى أح� أب�ز ال?��0ات ال?ي Dل. ��ا ت��ق ال�العال�ة �Mا في ذلu اله�8ة الع��ة على ال��G ال��

ت�اجه ال8الات الع��ة في ال+ارج، وه� تفاق1 ��اه� ��ا�ة األجانn واإلسالم�ف��ا والع�[��ة وال?���` وال�ص1، خاصًة Mع� ال��ادث 
  .أورو�ا Mع� أزمة ال�س�م ال�(��ة لل�س�ل صلى هللا عله وسل1 اإلرهابة األخ��ة في

̀الة وق� أك�ت ة، به.ه ال��اســcة على أه�ة  ،ال(ــ��ة ال(ــف��ة ال��?�رة �فاء أب� غdون االج?�اBــHق�اع ال ^األم�� العام ال�(ــاع� رئ
ال?�اســــu االج?�اعي في ت�ق�a ال(ــــالم وال?��ة، ح�� 0ع� ال?ق��n وال?�اصــــل ب�� الIقافات أم�ًا ضــــ�ور�ًا وعاجًال لل(ــــالم واالســــ?ق�ار 

  وال?��ة.
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  "V\19أن ال�عامل مع جائ�ة "ك�ف �  ع),ةبان ال�%ل` االق�4اد_ واالج��اعي ل%امعة ال�ول ال

 ال�8ل^ االق?[اد\ واالج?�اعي ل8امعة ال�ول الع��ة أص�ر
 "HM19أن ال?عامل مع جائ�ة "ك�ف�� على ال�(?�G ال�زار\ بانًا 

�`ن[x على  ، ت��W فق�ة2020مای�/ آ0ار  6ب?ار�خ ̀  تع
ة ل�Wان ت�ف�� سDل �ال?عاون مع ال���7ات ال�ولة واإلقل
ال�عا0ة الالزمة لالج��� وال�ازح�� وتق�10 ال�ع1 االق?[اد\ 
واالج?�اعي له1، مع م�اعاة الWغ�� واألcdاء ال�Wاعفة ال�اقعة 
ة لل�ول الع��ة dة واالق?[اد0ة واالج?�اعلى �اهل ال�17 ال[�

فة لالج��� وال�از W?)ح��، ت�ه��ًا ل?أم�� ع�دته1 اآلم�ة إلى ال�
.uة ل.لcبالده1 حال�ا ت?�ف� ال�7وف ال��اس  

إدماج م�ض�ع وق� ع�لx األمانة العامة م�. ب�ء األزمة على 
لل�قاش في دائ1 " ����ر 19ال?عامل مع جائ�ة "ك�ف�� 

إع�اد تق��� ح�ل جه�د . ��ا تع�ل على ها?االج?�اعات ال?ي ن�7
?�ف�� ال�عا0ة الالزمة لالج��� وال�ازح�� وت(لo ال�ول الع��ة ل

ال�Wء على ه.ه الف�ات م� ال(fان ال.ی� ق� �f0ن�ن أك�I هHاشة 
م� غ��هnD)M 1 ال�7وف ال?ي م�وا بها وال?ي ت(xDD ل�ع�7ه1 
في أض�ار ص�ة و�.لu ال�7وف ال?ي �0�Hن ف�ها Mال��7 إلى 

  قلة ال��ارد وال+�مات ال�?احة له1. 

  
ة ح�ل اله%)ة والل%�ء بان�  ع�لة ال�Vاور الع),ة اإلقل

  الع),ة ال��<قة في لهJ ال�!�/فة وال�ول والالج? + ال�هاج)�+ على 19-�9ف � جائ�ة تأث ) \Vأن

ة الع��ة ال?Hاور ع�لةأص�رت �في  والل�8ء اله�8ة ح�ل اإلقل
بانًا  2020ی�ل��/ ت��ز  13اج?�اعها ال(ادس ال.\ عق� ی�م 

على ال�هاج��� والالج��� وال�ول  19-تأث�� جائ�ة ��ف��HMأن "
فة له1 في ال���قة الع��ةW?)ان على "ال�Dأن . أك� ال

ات االق?[اد0ة dةال?�اdة واالج?�االن?Hار ف��وس  وال(اس
 وال�غ?���� على ال�هاج������D س�fن لها تأث��  ال�(?�8 ك�رونا

�Mا في ذلu مالمح  مالمح اله�8ة العال�ة تغ��� ق� یBد\ إلى
أه�ة اس?��ار وأشار إلى اله�8ة الع��ة على ال��G ال���ل. 

ة وال�ول  ال�ولةاألم�ة و مع ال���7ات  وال?�(�a ال?عاون �واإلقل
ل�هاج��� وال��ا0ة لاألعWاء ل�Wان ت�ف�� سDل ال�عا0ة 

أه�ة الع�ل م� اآلن على تقل�ل ، و لالج��� وال�ازح��وال�غ?���� وا
م� خالل ال?عاون وال?�(�a ب�� م+?لف  ه�1لعآثار األزمة 

وض�ان االس?�شاد Mال��اث�a واالتفاقات  ،األ�Pاف ذات ال[لة
o�+ة والة العال�ة  ال�ول�8ات اإلقل ذات ال[لةواالس?�ات

والع�ل على ت�ف�. أه�افها ومcادئها ل��ا0ة ال�هاج��� والالج��� 
 وال�فا� على حق�قه1.

ان على Dان ك�ا أك� الf)ة ع�م إغفال ه.ه الف�ات م� الأه�
أه�ة الع�ل على و  ال.ی� ق� �f0ن�ن أك�I هHاشة م� غ��ه1،

م� اآلثار األش� ح�ة ل8ائ�ة ت�ف�� ال��ا0ة الالزمة له.ه الف�ات 
وخاصًة في �ل وج�د ت�قعات Mأن H0ه� العال1 م�حلة  19-ك�ف��

 uار الف��وس، وذلH?ة الن̀و��هM 1االح?اجات ثان �a ت�P ع�
ة ل?cادل ال+�Dات األساسة�، Mاإلضافة إلى ت�ف�� ال��[ات اإلقل

فة ألع�اد وال�عW?)ل�مات وال��ارسات ال��8ة ب�� ال�ول ال�
ك��Dة م� ال�هاج��� والالج��� ح�ل �Pق اح?�اء األزمة 

 واالس?8اMة الح?اجاته1. 

ان إلى Dة ال�وأشار الفة (?خ[�صة وضع ال�ول الع��W
ما 0ق�ب م� ن[ف إج�الي الالج���  ی�ج� بها وال?يلالج��� 

 ،مل��ن الجئ فل(���ي 5.6ي ذل�M uا ف ،على م(?�G العال1
الWغ�� واألcdاء ال�Wاعفة ال�اقعة على �اهل ال�17 ال[�ة و 

ة واالق?[اد0ة dواالس?ق�ار وال(ل1 االج?�اعي في ه.ه واالج?�ا
م�Dأ ال?Wام� ال�ولي مع ال�ول  أه�ةأك� على ��ا  ال�ول.

فة لالج���(?ال�W  اء م� وcdة وتقاس1 األ��?Hة ال�ال�(��ل
 . انn م+?لف األ�Pاف الفاعلة في ال�8?�ع ال�وليج
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  اله%)ة والل%�ءأخ�ار 

�ي للV%اعة ال��نة"  ,(V"جائ8ة م)وة ال �ل>�  ال�%ل` األعلى لل�!ل� + في أل�انا 

̀ة م�وة ال����Hي لل8Hاعة ال��نة"  وال?ي أعل� ال�8ل^ األعلى لل�(ل��� في أل�انا ع� إPالق "جائ
 ت��ز /ی�ل�� 1م�اجهة ال�8?�ع. وأنه ق� خ[� ی�م  يف ت+[� لل�(ل��� ال.ی� یDل�ن بالء ح(�اً 

ًا ل��اجهة الع�اء ض� لل�(ل��� ی�ماً �Pو.  

̀ة في عامها األول �ل م� وق� خ ف��� أح�� م� ن��ز�الن�ا.  فاز Mال8ائHا، والم�ل�دة جان^ م� أل�ان
�� عل�ه1،  ووقع االث�ان ض�ة لل¡�ا�ة والع?�اءات ع�[��ة ض� ال�(ل��� فق�ا م� خاللها أش+اصاً ̀ �̀ ع

̀ة   .ل��د االث�ان على ذلM uال?(امح وال?¡افل في م8?�ع�ه�ا، ح(�cا جاء في ق�ار م�ح ال8ائ

xي  و�ان����Hفي عام قم�وة ال ��f)الM xع�P �2009  ة لإلدالء أث�اء ت�اج�ها داخل�fقاعة ال��
  HMهادتها ض� م?��ف ع�[�\ �ان ق� وجه إل�ها ش?ائ1 ع�[��ة.

  
   ال�ف�ضة ال!امة لTVون الالج? + ت<ل� عالمة ت%ار�ة ل���%ات الالج? +

وهي  MADE51?8ار�ة العالمة الأPلقx ال�ف�ضة ال(امة لألم1 ال�?��ة لBHون الالج��� 
̀لة و ل عالمة وُ�(اه1  .ال�[ّ�عة ی�و�ًا م� قDل الالج��� )اإلك((�اراتال�لي (ل��f0رات ال��

كل م�?ج ی?1 بعه في دع1 الالج��� لالس?��ار في ص�ع أع�اله1 ال���ة وال�(اه�ة في 
فة له1.Wل�ان ال�Dاق?[ادات ال  

 uة ب.لة ال��لة ل?[�1 وت[�ع وت(��a ال��f0رات وت(عى ال�ف�ضdس(ات االج?�اBب�� ال��ف��� الالج��� وال� oوال�ليلل�� 
ال�[�عة ی�و�ًا ح�ل العال1. تأس(x ه.ه العالمة به�ف م(اع�ة الالج��� في ت�ق�a االس?قالل االق?[اد\ ع�D االن+�ا� في سل(لة 

ة ال��dس(ات االج?�اBة م(?�امة. وتع�ل ال��لة ع� �nI مع م��8عات ال��ف��� الالج��� على ت���� وت[�ع خ��� م�?8ات 5
ألف الجئ ح�ل  300إلى تق�10 م(اع�ة مcاش�ة إلى  �M2030ل�ل عام  ال?8ار�ةعالمة ه.ه ال. وت(عى MADE51في إPار عالمة 

�ن ال�هارات ال?ق�ة وال+�Dات لل�(اع�ة ب�مج العال1. وت�7ى ه.ه ال�cادرة ب�ع1 شfcة عال�ة م� ال��Hاء االس?�ات���8، ح�� 0ق�م
 الالج��� في س�ق الع�ل العال�ي.

H0ار إلى أن مف�ضة الالج��� ت?عاون مع الع�ی� م� ش��ات الق�اع ال+اص ل�ع1 الالج��� ع�D ت�ف�� ف�ص ت���� األع�ال، 
ة، وال+�مات الل�ج(?ة. وتfHل ه.ه الN��Hاكات ن��ذجًا ف���ًا وم(?�امًا لل?عاون Mاع?cار أن واإلشهار ال?8ار\، واالت[االت ال?(�

�fة تع�ل ع� �nI مع الالج��� ال��ف��� ل?���� م��8عة م�?8ات خاصة ُتcاع ج�cًا إلى ج�n مع م�?8ات ه.ه �Hس(ات الBال�
 ال�Bس(ات.
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ة \Vأن مfاف�ة  eالق ح�لةإgةت�g(Vو  اله%)ة غ ) ال(Vاالت%ار \ال�  
 مه)جان القاه)ة ال! ��ائي ال�ولي ض�+ فعالات

ة Pxلقأd�Hاف�ة وم�ع اله�8ة غ�� الfة ل�Nة ال?�(�Pة م[�  الل�8ة ال���8Mه�ر
Mال?عاون مع مn?f األم1 ال�?��ة ال�ع�ي Mال�+�رات وال�8��ة وال���7ة  الع��ة

 �HcالM اف�ة وم�ع ج�ائ1 االت8ارfأن مHM ةdة لله�8ة ح�لة ت�ال��ت�cة ال�ول
ة d�Hاله�8ة غ�� الMاتفي دورته   مه�جان القاه�ة ال(���ائي ال�ولي ض�� فعال

Iال��Wة واألر�ع��. ت ح�ل �2020ان�ن أول  /د�D�)0 6ال��لة عق� ن�وة ی�م  xان
�HcالM اف�ة االت8ارfهاشارك ف ،دور ص�اعة ال(���ا في م�  ^ال(ف��ة نائلة ج�D رئ

 ،�HcالM ة واالت8ارd�Hاف�ة وم�ع اله�8ة غ�� الfة ل�Nة ال?�(�Pالل�8ة ال�
�ة ل�n?f األم1 ال�?��ة ال�ع�ي Mال�+�رات وال�8��ة و���(?��ا أل�Dت�� ال��Iلة اإلقل

 ^ا، ول�ران د\ ب��u رئN�ال���7ة ال�ولة  مn?fفي ال�Hق األوسo وش�ال أف�
وسف��\ ال��ا0ا ال�(�ة لل���7ة ال�ولة لله�8ة الف�ان�� ن�للى ���1  ،لله�8ة في م[�

̀ة ألفWل ف�ل1 عالج إح�G  ��ا ت1 أW0اً  وآس� 0اس��.   قWا0ا االت8ار Mال�Hc ض�� ال�(اMقة ال�س�ة لل�ه�جان.م�ح جائ

�Dأن أك�ت ال(ف��ة نائلة جHاره واح�على  وفي ه.ا الc?اعM اق?�اح ال?عاون مع مه�جان القاه�ة ال(���ائي ال�وليM ادرتM م�  اً أن الل�8ة
ك�ا أن ال�ه�جان 0ع� أق�م  )،FIAPF(  مه�جانًا م[�فًا عال�ًا �ف�ة "أ" م� قDل االت�اد ال�ولي الت�اد م�?8ي األفالم 15ض�� أه1 

̀ائ���  دولًا في العال1 الع��ي مه�جان أفالم س��\ مع?�� ا وال�Hق األوسo. وت?�?ع أن�Hة ال�ه�جان س���ًا ب�(��D� nة م� الN�وrف�
و��اًء على ذلu،  فWًال ع� مالی�� ال�Hاه�ی� ال س�ا خالل حفل?ي االف??اح وال+?ام. ،ألف 30 ىزائ��ه إل إذ 0[ل ع�د �ی�،وال�Hاه

.�HcالM اف�ة وم�ع ج�ائ1 االت8ارfل مD)M اه�ی�H̀وار وال�8اه�� وال� ة الd�?فهي ف�صة مالئ�ة ل  

ته�ف إلى ح�ا0ة ودع1 ض�ا0ا االت8ار Mال�Hc م� خالل  م� ح�لة ت�ع��ة على هامC ال�ه�جان ال��حلة الIانة W0اً أوت�لa الل�8ة 
ة ال�ع�ة �Mق�ق �Pل م+?لف ال�8ال^ ال�Dال+��� ال(اخ�ة ال�+[[ة له.ا الغ�ض م� ق �Dلإلبالغ ع� أ\ ج�ائ1 ع ���Pال��ا �Hح

ة م اإلن(ان.�Pة وة تع� آلNة ال?�(�Pالع�ل ه.ا، وت�8ر االشارة إلى أن الل�8ة ال� oة وخ��Pاسات ال�ع�ة ب�ضع وم?اMعة ال(
ة وال�Dامج ال�?علقة �M(ألة مfاف�ة d�Hاله�8ة غ�� ال.��  وم�ع االت8ار Mال�Hc وته��n ال�هاج�
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   م�ز ال�غ�), + الع)بر 
   أحــ�ـــ� ح!ـــــــ + 

أح�  م�امي وساسي ���\ م� أصل ص�مالي، وه� أح�� ح(�� ه�
�ة م8ل^ على ن8ح في ال�[�ل الالج��� ال[�مال��� في ���ا ال.\ �Wع

  لى م�[n وز��. إص�ل � الالع��م ال¡��\ و 

 و�(nD ال?�ت�ات ال?ي شه�تها ال[�مال، مق��H0في  1976ول� ح(�� عام 
في م+1 م��اسا وت�قل  ���ات�ك ح(�� وأهله م�ی�ة مق��H0 وذه�Dا إلى 

، ث1 ساف� ح(�� Mع� ذلu إلى ���ا عام ن��و�يفي ع�ة أماك� في العاص�ة 
وه� في ع�� ال(ادسة ع�H. ح[ل على اإلجازة في ال�ق�ق م�  1993

وت+[� في القان�ن  2012جامعة أوتاوا ل�?ه� ال��اماة م� العام 
  ال�8ائي وشBون اله�8ة.

ح(�� في ���ا على أك�I م� واجهة في م�ی�ة ت�رن?� وهي  ب�ز اس1 أح��
 G�D¡ة الأك�D ال��ن ال¡��0ة؛ ح�� ت�أس إح�G ال���7ات ال¡��0ة ال[�مال

ّ�ج ح�Wره الق�\ في ال�8?�ع ال��ني Mف�زه في تُ  . وق�في الDالد ال?ي ت(اه1 في إدماج ال[�مال��� في ال�(ج االج?�اعي ال��لي
���H?ات الMة فياالن?+ا̀ب الل��Dالي 2015 عام    .ع� ال�

�`  2017ُع�ِّ� ح(�� وز��ًا لله�8ة وشBون الالج��� وال��ا�Pة عام ̀ في إPار تع�یل ح�fمي قام Mه رئ^ ال�زراء جاس?� ت�ودو ل?ع
ال?ي دافع ع�ها أح�� ساس?ه في اله�8ة وهي ال��ة األولى ال?ي 0ُع�� ف�ها ���\ ع��ي م(ل1 في ال��fمة ال¡��0ة. وم� أه1 األف¡ار 

ح(�� في رؤ�?ه ل�لف اله�8ة هي إعادة ن�H ال�هاج��� ع�D ال?�اب ال¡��\ ض�انًا لل?��ع الع�قي والIقافي في م��8ع ال?�اب ال¡��\. 
ة. 2019ن�ف��D  20ث1 ت�لى ح(�� م�. dة االج?�ا  م�[n وز�� األس�ة وال�ف�لة وال?��

اخ?ارته "ن�8ة ت�رن?�" م� ب�� األف�اد الع�Hة ال.ی� ق�م�ا  2004في عام فت على م� ال(���. ت1 ت¡��1 ح(�� على ع�له العام ع�ة م�ا
̀ة 2017م(اه�ات ���Dة ل?�رن?� في م+?لف ال�8االت �Mا في ذلu خ�مة ال�8?�ع واألع�ال وال��اضة والعل�م. وفي عام   ت1 م��ه جائ

��ا ت1 م�ح ح(�� م��الة ال�ل¡ة  .له1 .ی� اخ?اروا جعل ���ا م��Pاً 1 إن8ازات ال�هاج��� ال�?¡� لمهاج� ���\  25ألفWل تع�ى 
̀ة ه��ة اإلسfان غ�� ال���ة في أون?ار�� لع�له الفعال في م8ال �.لu ح[ل و  ،ل����ل ال.هDي وال�اسيل  ح�H ال�ع1 وال?أی��على جائ

  .في ر�M x�8ارك
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  في دائ)ة ال/�ء

   ل�هاج)�+ \ع� انف%ار ب )وتج? + واالال إلى ال�!اع�ات ال�ق�مة

تWــــــــــــــ1 ال?���cة ال(ــــــــــــــfانة ال�عق�ة لل�Dان ع�دًا ���Dًا م� 
�(ـــــ?Wـــــ¢ الالج��� وال�هاج��� ال.ی� �0Hـــــ�ن على أرضـــــه. و 

ل�Dان أك�D ع�د م� الالج��� ال(ـــــ�ر��� للف�د ال�اح�، ح�� تق�ر 
 880,414م� ب��ه1  ،مل��ن الجئ ســــــ�ر\  1,5 ال��fمة وج�د

الجئ م(ــــــ8ل ل�G ال�ف�ضــــــة ال(ــــــامة لألم1 ال�?��ة لHــــــBون 
 ¢الجئ إضــــــافي م� إث���ا  18,500الالج���. ��ا 0(ــــــ?Wــــــ

ـــة إلى أك�I م�  ـــاإلضـــــــــــــــــاف M ،Gوالع�اق وال(ــــــــــــــ�دان ودول أخ�
م(ـــــــــ8ل ل�G و�الة األم1 ال�?��ة الجئ فل(ـــــــــ���ي  470,000

إلغاثة وتHـــــــــــــغ�ل الالج��� الفل(ـــــــــــــ������ في الHـــــــــــــ�ق األدنى 
(األون�وا)، ��ا أدG ال�ضـــــــــــــع في ســـــــــــــ�ر�ا إلى ف�ار الع�ی� م� 

 ه.ا إلى جانnســــــــــــــ�ر�ا إلى ل�Dان.  م�الالج��� الفل(ــــــــــــــ������ 
 ش+�. ألف 400ب��� وال?ي تق�ر الع�الة ال�هاج�ة في ل�Dان 

% م� 40الالج��ن ال(ـــــــــــ�ر��ن والفل(ـــــــــــ�����ن �Hـــــــــــfل و 
C في ل�Dان ال(ــــــــــfان��% م� الالج��� ال(ــــــــــ�ر��� في 86. و

C ح�الي  242��ــــة تع?�D م� الق�G الفق��ة، و �% في 16ق�
% في مcاني غ�� مf?�لة وم+ازن 40م+1 ع�Hائي، و 2,000

% م� الالج��� ��45ـــــا �0C  فــــارغــــة وم�اقف ســـــــــــــــــــارات.
�Dات الـ الفل(������ في ل� .ال��?�Hة في الDالد 12ان في ال�+

إن وج�د مIـــــل هـــــ.ا العـــــ�د ال¡��D م� الالج���، في بلـــــ� 
 aافح م� أجل ال�فا� على ت�ازنه ال���0غ�افي ال�ق�f0 صــــــــــــغ��
̀ای� على م(ـــــــاحة  واســـــــ?عادة ن��ه االق?[ـــــــاد\، یBث� HMـــــــfل م?
 ال��ا0ة وعلى ال�ع�ات واإلج�اءات ال��جهة ن�� الع�دة ال(��عة

ال��ج�د Wــــغo اله.ا إلى جانn   .دوله1 األصــــلةلالج��� إلى 
ة ال?�?ة وال+�مات وال��Dة، Mاإلضـــــــــــــــافة إلى ال?�اف^ �Dعلى ال
على ف�ص الع�ل، م�ا H0ــــــــــــــfل ت��0ًا لق�رة ت��ل ال�8?�عات 
ال�Wــــــــفة، و�Bث� ســــــــلcًا على العالقات ب�� ال�8?�عات ال��لة 

   واالس?ق�ار االج?�اعي.

 19-أزمة جائ�ة ��ف��األزمات االق?[ــــــــــــــاد0ة و دفعx وق� 
في و  ع�ی� م� الع�ال ال�هاج��� إلى ال�cالة والفق� وال?Hـــــــــــــ�د.ال

 ال���7ة ال�ولة لله�8ة وشــــــ��اؤها في ی�ل�� قامM xهتق�1 أولي 
ل�+ا�P م� ال�هاج��� أفادوا ب?ع�ضه1  %32ج� أن ، وُ 2020

�ر دخل آخ�ون أنه ل^ ل�یه1 م[ـ %77أفاد  وصـع��ات، ��ا
فق� الع�ی� م�ه1 و�ائفه1 م�. ب�ا0ة األزمة االق?[ــــاد0ة في  ن?8ة

-الــ.\ ف�ض ل��اجهــة جــائ�ــة ��ف�ــ�غالق اإلو  2019أك?��� 
آالف مهــاج� Pلcــات Mــالع�دة  ��10ــا قــ�م مــا 0قــ�ر ب��� . 19

 .إلى بل�انه1 األصلة قDل االنف8ار

 آب /أغ(ــــــــ�^ M4ع� االنف8ار ال.\ ح�ث في ب��وت ی�م 
، قــ�ر عــ�د الــ.ی� لق�ا ح?فه1 م� ال�هــاج��� والالج��� بـ 2020

أث�ت ال+(ـــــائ� عامل مهاج�. وق�  15الجئ ســـــ�ر\ ون��  46
��م�  على الل�Dان��� وال(ــــــ�ر��� والفل(ــــــ������ والع�ال ال�هاج�

تق�ر ال���7ة ال�ولة لله�8ة أن ما و  ج�(ات أخ�G غ�� ع��ة.
���?Wـــــ�ر ال م� شـــــ+� ألف 300 م��8ع م� %08ق�ب م�  

ج�(ات غ�� �، fHMل أساسي م� �في ب��وت ه1 ع�ال مهاج� 
في االنف8ار.  مهاج�اً  عامالً  150ح�الي أصــــــــــــــ�n ق� . و ع��ة

آالف أســ�ة م�  10ال?ق�ی�ات إلى تWــ�ر ما 0[ــل إلى  وأشــارت
 .إلى دع1 عاجل وحاج?هاالف�ات األك�I هHاشة ج�اء االنف8ار 

ـــ�  ̀وح داخلي  ن?ج ع� هـــ.ا االنف8ـــار حـــ�وثوق ح��ـــات ن
 �فق� أك�M،  �I(ــــــــn ال?قار�� ،أك�ت م��7ة ال��ن(ــــــــف أنهح�
� وق�رت ألف شــــــــ+� م�ازله1 وأصــــــــ��cا اآلن نازح� 300م� 

 .ألف Pفل 80ح�الي  أنه م� ب�� هBالء

  جه�د ال�ف�ضة ال!امة لألمJ ال����ة لTVون الالج? +:

حHـــ�ت ال�ف�ضـــة ال(ـــامة لألم1 ال�?��ة لHـــBون الالج��� 
مل��ن دوالر أم��fي الســــــــــــــ?8ـاب?هـا ال�ـارئة وال��جهـة  35مDلغ 

، ب��وتألســ� الل�Dان��� والالج��� وال�هاج��� األك�I ضــعفًا في 
وتع�ل  مع ال?���` على االح?اجات ال+اصــــة Mال�أوG وال��ا0ة.
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ع�ات إلى ال��اaP األك�I ال�ف�ضــــة على ت�جه ال��ارد وال�(ــــا
 ت�Wرًا واح?اجًا.

 ل�Dانل1 ت?ع�ض م+ازن ال�(ــــاع�ات ال?اMعة لل�ف�ضــــة في 
أل0ة أضــــــــــــــ�ار ج�اء االنف8ار، وال?ي تWــــــــــــــ1 م��8عات اإلی�اء 

ة والف�ش وال+ام الWــــــــــــــ+�ة  ��Pوال�cاfواألغ�ة الDالســــــــــــــ?
 nال?ي ت1 ت�ف��ها لل[ــــــل� Gة األخ�والع�ی� م� ال��اد األســــــاســــــ

 ألح�� الل�Dاني وش��اء آخ��� م� العامل�� على األرض.ا

xــان في ب��وت  وع�لــfمع ال(ــــــــــــــ nــI� ــة ع�ال�ف�ضــــــــــــــ
واإلدارات ذات ال[ــــــــلة ل?ق�1 األضــــــــ�ار وت��ی� أفWــــــــل ال��ق 
ل?ق�10 ال�(اع�ة. ��ا ع�لx مع ف�ق اإلنقاذ وال��Hاء اإلن(ان��� 

ل?ي اآلخ��� لل?ع�ف على الWــــــــــــــ�ــا0ــا وتقــ�10 الــ�ع1 للعــائالت ا
فق�ت أح� أف�ادها، و�Hـــــ�ل ذلu جل(ـــــات ال�[ـــــح وال�ق� ال�ار¤ 

 وال�(اع�ة في ت�ت�cات ال�ف�.

xة  قامإج�اء تق�1 أولي في األحاء األك�I �.لM uال�ف�ض
تWــــ�رًا، و��أت ع�لات ال?�ز�ع الف�د0ة لل�(ــــاع�ات لألشــــ+اص 

. وت¡�� أول��ة 2020أغ(ــــــــــــــ�^  9ال.ی� ت1 ت��ی�ه1 م�. ی�م 
في ت��ی� وتأم�� ال�(ــــاع�ة ال�ارئة ال�قاومة لع�امل  ال�ف�ضــــة

ال�ق^ ل�� �0?اج�ن إل�ها، ��ا ســــــــــــــ�?1 ت�جه ال�ع1 لل�ازح�� 
 ال�?�Wر�� خارج م��قة ب��وت.

�ع� ال�ق� م?ع�د األغ�اض ال+ار األك�I فعالة م� ح�� و 
تق�10 اإلغاثة الف�ر�ة ودع1 االح?اجات ال(ـــــــــــ��عة لل?�م1 وrعادة 

��ا أن م� شـــأنه أن 0(ـــاع� في تأم�� ال�عام وتغ�ة اإلع�ار، 
��ا تع?�D ال[ــــ�ة  االح?اجات األســــاســــة وال?¡ال¢ ال[ــــ�ة.

ال.ه�ة وال�ع1 ال�ف(ي واإلسعافات ال�ف(ة األولة م� ال�8االت 
 ال����ة ألن�Hة ال�ف�ضة ال+اصة Mاالس?8اMة ال�الة ال�ارئة.

 xة وق� أع��ال�ف�ضــــــــــǸامها ال ب?�ســــــــــع ن�اق ام ع� اع?
ع�لها مع ال�8?�ع ال��ني ل?��ی� الهاكل وال�cادرات ال�8?��ة 
�` ال?�اصل، وال�(اع�ة في ت��ی� العائالت واألف�اد ̀ ال�8ی�ة وتع

فة، وت���f ف�ص اإلحالة واالس?8اMة.�Wم� الف�ات ال 

  جه�د ال���Hة ال�ولة لله%)ة:

أغ(ــــــــــــــ�^  14ی�م  Pلقــx ال���7ــة الــ�ولــة لله�8ة نــ�اءً أ
ل�الة ال��ار¤  ةس?8اMاالل�8ع األم�ال العاجلة م� أجل  2020

في ل�Dــان ال?ي ن�8ــx ع� االنف8ــار الــ.\ وقع في م�فــأ ب��وت 
ال�ضـــــــع االق?[ـــــــاد\  تأزم M(ـــــــnD اســـــــ?��ارأثاره تفاق�x ال.\ و 
مل��ن دوالر  10,3�(ــــــــــ?ه�ف ال��اء الcالغ و  .19-��ف��  ةأزمو 

في مهاج�  ألف u25 شــــــــــــــ+�، �Mا في ذل ألف 43أك�I م� 
 M ،16,500اإلضافة إلى الجئ س�ر\  2,000، وأوضاع هHة

¢.ش+� Wاني ال��Dم� أف�اد ال�8?�ع الل 

إلى ج�n مع شـــــــــ��اء األم1  تع�ل ال���7ة ال�ولة لله�8ة ج�cاً و 
ال�?��ة إلج�اء تق�1 ســـــــــــــ��ع لفه1 ح18 الWـــــــــــــ�ر واالح?اجات 

u ال��ا��Pن �Mا في ذل - ال���دة لألشـــــــــــ+اص األك�I ضـــــــــــعفاً 
  الل�Dان��ن وال�هاج�ون والالج��ن.

Mال?�(ــــــــــــــ�a مع  - ســــــــــــــ?�اصــــــــــــــل ال���7ة ال�ولة لله�8ةو 
إعادة ت���P  -ال�ف�ضة ال(امة لألم1 ال�?��ة لBHون الالج���

¢ جه�د الع�دة I¡ــاإلضـــــــــــــــافــة إلى تM ــان. هــ.ا�Dالالج��� م� ل
ــةd̀م ال�� ــة ، ح�ــ� تل?dــات الع�دة ال��ال���7ــة ب?�71 ع�ل

 -�لcات Mالع�دة إلى بل�انه1 األصـــلة ال.ی� تق�م�ا Mألشـــ+اص ل
وســo ق��د ال���ة  -ال ســ�ا أول�u ال.ی� تأث�وا HMــ�ة Mاالنف8ار 

ــــــــ ت�اصل ال���7ة الع�ل مع ال��Hاء ��ا  .19-¡�ف��ال��ت�cة بـ
في  ج�دی�ال�� لــ�ع1 الHــــــــــــــعــn الل�Dــاني وال�هــاج��� والالج��� 

ة اح?اجاته1 الف�ر�ة  ل�Dانج�ع أن�اء Dلة األجلل?ل��Pو. 

ــــة أخ�G و  ــــة لله�8ة وو�ــــاالت أم� ــــ�ول تع�ــــل ال���7ــــة ال
(م��7ة الع�ل ال�ولة، وال��ن(ـــــــــ¢، وصـــــــــ��وق األم1 ال�?��ة 

ال�ف�ضــة ال(ــامة لألم1 ال�?��ة ل�ق�ق اإلن(ــان) مع لل(ــfان، و 
ة ل�ع1 dون االج?�اBــHان. ��ا وزارة ال�Dفي ل ��الع�ال ال�هاج�

ق�مx ال���7ة إرشـــــــــــــــاد ف�ي ل?���� الف�ز الف�د\ للعالق�� م� 
.��دخلx ال���7ة في شــــ�اكة مع ال[ــــل�n ��ا  الع�ال ال�هاج�

 األح�� الل�Dاني لع�ل تق�1 لالح?اجات م?ع�د الق�اعات.
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