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 المغترب العربي
  2022 مايو –العدد التاسع                          جامعة الدول العربية       –نشرة غير دورية تصدرها إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة 

  ال�����ات:
  االف��احة 


ات القائ�ة��  م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة: ف�صة للعاون رغ� ال
   اج��اعاتم����ات و 

-  �# 67أن االتفاق العال�ي لالج.)'اج�اع +*ار ال�$(ول)' ر&�ع ال�$

 االج�اع العال�ي الاسع ل�ؤساء وأمانات ع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة -

 2024-2021إDالق اس�ات���ة ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة ل�ول الBل�ج  -

 االج�اع ال#زارK ال$ادس ل�#ار أب# FGي -

 ال�(ت�� األوروم#سMي ح#ل س�د
ات اله��ة -

 ال� �� الع�Oي لل ��ة ال�$�امةعلى هامQ  جل$ة مPPBة ح#ل ح#+�ة اله��ة في ال� Mقة الع��Oة -

  آلات ال�����
 ARCPاالج�اع الTام' لع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة  -

 اله��ة والل�#ء لإلحاDة 67أن ال�)Tاق األوروOي ال��ی� لله��ة والل�#ءجل$ة خاصة لع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل  -

 ال�6اورات اإلقل���ة لالتفاق العال�ي لالج.)' في ال� Mقة الع��Oة  -

  في ال� Mقة الع��Oة: ب�امج الل[�ح و]دماج ال�هاج�Y' والالج.)'" 19-ن�وة ح#ل "االس�ا7ة ل�ائ�ة +#ف)� -
  بانات األمانة العامة

 2021 "األمانة العامة �7 اس*ة "ی#م ال�غ�ب الع�Oيب�ان  -

 2021لالج.)' عام  العال�ي ال)#م ب�ان ع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء �7 اس*ة -

 2021 "ب�ان األمانة العامة �7 اس*ة "ال)#م العال�ي لل�هاج� -

  على ال��ود ب)' ب)الروس�ا وO#ل �ا العالق)'ب�ان األمانة العامة للaام' مع ال�هاج�Y' والالج.)'  -
  أخ'ار اله!$ة والل!�ء

 2021االحفال 7ال)#م العال�ي لالج.)'  -

-  ��  "ل�cاف�ة "اإلسالم#ف#�Oا عال��اً  مارس ی#ماً  15األم� ال���ة تع
  تeل� ع�Oي"ا�P تMلd م*ادرة 7ع #ان "م -
 ل�ف#ض�ة الالج.)' في ال� Mقةاإلعالم�ة رYا أبي راش� سف)�ة لل #ا
ا ال�$ ة تع))'  -

 2021"ف�dY الالج.)'" في أول��Fاد D#+)# م6ار+ة  -

  رم�ز ال�غ�$,�+ الع$ب
  عF)� ال$هالني

  في دائ$ة ال/�ء
   م$)�ة Y#Dلة م' دع� الالج.)' الفل$M) ))' :األون�وا

   

  إع�اد: ل�7ى ع5ام ع4ام
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  االف��احة

  لل�عاون رغ< ال����ات القائ�ةم���> اس�ع$اض اله!$ة ال�ولة: ف$صة 
 


ات وال�Pاعh واألزمات ��ی#اجه عال� ا ال)#م الع�ی� م' ال
 –وخP#صًا اله��ة الق$�Yة  –الي ت(ث� على اله��ة 7أن#اعها 

وتع�ل على تغ))�ها وت(ث� على ات�اهاتها �M7ق س�Yعة وغ)� 
م#قعة. وفي Gل هmا ال�6ه� ال�عق�، 
6ه� هmا العام عق� 

، 2022ة في مای#/ أ
ار ال� �� األول السع�اض اله��ة ال�ول�
 �c#ن ل ،س #ات 4عق� +ل 
ُ  وه# ال� �� الKm م' ال�ق�ر أن

T�7ا7ة ال� �F العال�ي ال�c#مي ال�ولي ال�ئ�$ي ل� اق6ة الق�م 
م' أجل اله��ة ال���ز في ت ف)m ج��ع ج#انh االتفاق العال�ي 

وت*ادل ال�عل#مات 67أنه، �7ا في ذلv اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة 
 ، و6�Oار+ة2030ان*ه ال�علقة MB7ة ال ��ة ال�$�امة ج# 

ج��ع ال�هات حc#مات ال�ول األعaاء في األم� ال���ة و 
ال�Pل�ة. وس�P�ر ع' +ل اج�اع ل� ��  أص�ابال�ع �ة 

اسع�اض اله��ة ال�ول�ة إعالن ح#ل الق�م ال���ز ی� االتفاق 
 'c�
 Kmولي، وال�مي ال#c�ال �#أن ی� أخmه عل�ه على ال�$

في االع*ار في ال� �� ال$�اسي ال�&�ع ال�$#� ال�ع ي 
  7ال ��ة ال�$�امة.

وYع� االتفاق العال�ي م' أجل اله��ة اآلم ة وال� �Cة 
الKm س)� اسع�اض الق�م ال���ز في ت ف)mه خالل  -وال Cام�ة 
 ��ه# أول اتفاق دولي مع�� م' األم� ال���ة ی اول  -ال� 

لف ج#انFها. وق� ت� اع�اد هmا االتفاق  اله��ةB�7ال�(ت��  خالل
الKm عق� ��7اكQ 7ال��لeة ال�غ��Oة في  ال�c#مي ال�ولي

ال����ة العامة لألم�  ، ث� أق�ته2018د
$��F/ +ان#ن أول 
� اسع�اضو  .19/12/2018بارYخ ال���ة في ن)#Y#رك Y 

 واإلقل���ة ال#D �ةو  ال��ل�ة ال�$#Yات على ال���ز الق�م
 ال�ول تق#ده نهج خالل م' العال�ي االتفاق ت ف)m في والعال��ة
  . ال�ع ))' ال�Pل�ة أص�اب ج��ع و6�Oار+ة

ال���ع ال�ولي �7عل اله��ة  االتفاق العال�ي ر�*ةYع�c و 
اله��ة . فالزدهاروا للeامل مP�راً  وتe#ن تع�ل لPالح ال���ع 

تK�T ال���عات  Gاه�ة إ
�اب�ةو  ح[�قة م' حقائd ال��اة
إذا أدی�ت c67ل س)ئ فإنها ت#ل� ت��
ات  هاولe ت، واالقPادا

 �(Fهاكات حق#ق ة كاإلن$ان م' الB$ائ� في األرواح، إلى ان
، وهmا ه# ال$hF في أن اإلدارة الفعالة ةوال#ت�ات االج�ا��

hلM مع�زاً  دول�اً  تعاوناً  لله��ة وح�ا
ة حق#ق ال�هاج�Y' ت

T�Yل انعقاد م �� اسع�اض و  .لPالح ال���ع تع�ل اله��ة كي
اله��ة ال�ول�ة ف�صة ل*ادل أفaل ال��ارسات واالتفاق على 

 �MBول باال�أن تق#م ال 'c�
F )ها ل�$قFل�ة وال#جهات الي 
 .خالل الف�ة القادمة لع��Y ح#+�ة اله��ة ت����هاو 


ات، الي �#� س�اسي م�c' تعق� على أعلى موهmه ال� $
في مق� األم� ال���ة في ن)#Y#رك ت�� رعا
ة ال����ة العامة 

أمام ج��ع ، مف#حة ل�� فق� و�Oئاسة رئ�� ال����ة العامة
ال� �Cات  و]ن�ا ی� دع#ة ال�ول األعaاء في األم� ال���ة

ال�c#م�ة ال�ول�ة وال� �Cات واله).ات الا7عة لألم� ال���ة إلى 
ج��ع أص�اب ، 7اإلضافة إلى دع#ة P7فة م�اقhا ف)هال�6ار+ة 

م' ال���ع ال��ني والقMاع الBاص  ال�Pل�ة ال�ع ))'
وال�هات األكاد
��ة وال�(س$ات ال�ی �ة. وهmا ال #ع في 
ال�6ار+)' ی�ح الف�صة ل*ادل اآلراء وال�FBات وأفaل 
 �Cع�ف على وجهات نال��ارسات، وY$�ح لل�c#مات 7ال

ة اآلخ�Y' م�ا 
�c ه� م' وضع س�اسات أص�اب ال�Pل�
 ،�(�م اس*ة تعالج أوجه القP#ر والaعف وتع�ز نقا� الق#ة وال

لله��ة الي ت�مي إلى أه�اف االتفاق العال�ي وذلv اس�شادًا 7
 �Yة بها وتع�M*ات ال��ت
��ت�$)' ح#+�ة اله��ة والP�K لل

 .م$اه�ات ال�هاج�Y' في ال ��ة ال�$�امة

  أمام ت�ف�D االتفاق العال�ي لله!$ة ال����ات

ات س) اقQ ال� �� األول السع�اض اله��ة ال�ول�ة ��ال

 "،م اق6ة ال$�اساتفي "جل$ة  الي تع�ض ت ف)m االتفاق العال�ي
P7فه م $d  -ل� �Cة ال�ول�ة لله��ة ام�ی� عام الي س�ق#م 

ض�'  وال شv أنه م'. ها�$)� ب -األم� ال���ة لله��ة  ش*cة

ات الي واجه� العال� 7ع� اع�اد االتفاق العال�ي ��أب�ز ال

، والي +ان لها تأث)� +F)� س#اء 19-لله��ة جائ�ة +#ف)�
ال�ه#د ال�ام�ة إلى ت ف)m االتفاق 7ال$لh أو 7اإل
�اب على 

على  . ح)� حف�ت هmه األزمةالعال�ي في الع�ی� م' ال��االت
مTل ت$ه)ل لل�هاج�Y'،  اع�اد 7ع� ال$�اسات ال�اع�ة

على ال�عا
ة الP��ة وغ)�ها م' الB�مات األساس�ة،  ال�P#ل
وت��ی� تPارYح  ،�P7ف ال �C ع' وضعه� م' ح)� اله��ة

'Yوضع ال�هاج� ��C واإلف�اج ع'  ،الع�ل واإلقامة أو ت
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 .ح�از و]یالء األول#Yة لF�ائل االح�ازاالال�هاج�Y' م' م�اك� 
أد� أ
aًا ق� الP�K لل#Oاء وOال�غ� م' هmه اإل
�اب�ات، إال أن 

ما أد� إلى تآكل  إلى تفاق� أوجه ع�م ال�$اواة القائ�ة، و+T)�اً 
رفاه ال�هاج�Y' و+�امه�. وق� تأث� مالی)' ال�هاج�Y' 7إغالق 

 ی�وتقMع� ال$Fل 7الع� ،ال��ود ال#D �ة وتعM)ل ال$ف� ال�ولي
K وس)لة للع#دة إلى د
اره� 7أمان. +�ا م' ال�هاج�Y' دون أ

مع اش�ت ع�ل�ات الع#دة الق$�Yة لل�هاج�Y' خالل هmا ال#Oاء، 
�عای)� الP�ة وال$المة وح�ا
ة الMفل، الالزمة ل ع�م ال��اعاة

م�ا ع�ض ح�اة ال اس لل�MB، �7ا في ذلv ح�اة آالف األDفال 
Yال�هاج�hالت ال�ال�ة في ا '، إلى جانY#�لFل�ان فق�ان ال

األم)' ، وهmا وفقاً ل�ا جاء في تق��Y ال� Bفaة وال�#سMة ال�خل
ال�ق�م إلى ال����ة العامة 67أن االتفاق  العام لألم� ال���ة

  . 2020العال�ي في د
$��F/كان#ن أول 
ال�هاج�Y' أزمة أض�� إلى هmه األزمة أزمات أخ�� أب�زها 

م' +ان والmی' وO#ل �ا،  ب)الروس�اوالالج.)' على ال��ود ب)' 
ت�فd أع�اد +F)�ة م' أزمة وأخ)�ًا ، �ةع�O ج $�اتب) ه� 

7ع� الM#رات األخ)�ة.  أو+�ان�اال�هاج�Y' والالج.)' الفارY' م' 
ت�داد  F�ًال م' إ
�اد حل#ل جmرYة لألزمات القائ�ة 7الفعلف

األس*اب ال�افعة لله��ة والي ت� في حاالت +T)�ة �M7ق غ)� 
�ة تع�ض ه(الء ال�هاج�Y' ل�Bا�D ع�ی�ة. وق� زادت مع نCام

األزمات ال �Fة الع Y�Pة وال�))� و+�ا��ة األجانh هmه 
واإلسالم#ف#�Oا، وتMل�F بmل جه#د +F)�ة وس�Yعة إلعادة 
ال�هاج�Y' إلى بل�انه� األصل�ة و]تاحة ال$ه)الت الالزمة له� 

 vول ال�ع �ة، وذل�عاون ب)' الY�M7قة ت�اف� على 7ال $)d وال
   حق#قه� و+�امه� اإلن$ان�ة.

  م���> اس�ع$اض اله!$ة ال�ولة ف$صة �!F ان�هازها
إDارًا 
�c' م' خالله إدارة لله��ة االتفاق العال�ي ی#ف� 

تع��Y ح#+�ة اله��ة  ، ح)� أنمPالح ال���ع على أفaل وجه
لف Bتعاونًا وث�قًا ب)' ج��ع ال�هات الفاعلة على م hلMی
ال�$#Yات. وT�Yل م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة ف�صة 
ع��Cة ل�ق)d ذلv، ح)� أنه س���ع ال�FBاء ال�c#م)#ن م' 
ج��ع ال� اdD اإلقل���ة، وY$�ح له� بـ: ت*ادل ال�عل#مات؛ 

رسات؛ وتع��Y ال�#ار والعاون والع�ف على أفaل ال��ا
الق�م وال�6اكة ب)' أص�اب ال�Pل�ة ال�ع�دی'؛ والع�ف على 

ال�هاج�Y' ح�ا
ة حق#ق ج��ع و ح#+�ة اله��ة تع��Y  ال���ز في
ع�ل االتفاق تق�
� أمTلة ع' +���ة و  ؛(ال س��ا األك�T ضعفًا)

وOل�ان ال�هاج�Y' وOل�انه� األصل�ة العال�ي لله��ة لPالح 
، و+�� 
�c' دع� هmا ال�$عى ال�6�ك ل�قP� على ح� س#اءا

لف أص�اب ال�Pل�ة.Bل مFم' ق   
ال�اوYة لالتفاق  ح��ج��ع ال�ول  ب)' ن الآزر والعاو وYع� 
ش*cة األم� ال���ة لله��ة آل�ة لF اء الق�رات  وق� أن6أتالعال�ي، 

vذل d(ة في ت�ق�د ال�6+اء لل�$اع�ع .وص �وق اس.�اني م
ت�ح لل�ول ا أDلق� الc*6ة "م*ادرة ال�ول ال�ائ�ة" الي ك�

ل*ادل ال�ؤ� وال�روس ال�$فادة وال��ارسات  األعaاء ف�صة
، �7ا 23الـ ال#اع�ة لل�$اه�ة في ت�ق)d أه�اف االتفاق العال�ي

ته�ف و  .وم*ادئه ال#ج)ه�ة العال�ي ی$d مع رؤYة االتفاق
األعaاء ال�$ه�فة في ال��ال c*6ة لل�ول الال�*ادرة إلى دع� 

 ،الق ي وO اء الق�رات م$�ش�ة في ذلv 7�قائd وأول#Yات +ل بل�
O اء ال#عي وتع��Y الفه� الق ي &��ا 
�B االتفاق العال�ي و 

على أساس ال$عي إلى ت�ق)d أه�اف ال ��ة ال�$�امة. وتع� 
 ال�*ادرة تعه� D#عي ومف#ح ل���ع ال�ول األعaاء ال�ا�*ة في

دولة على م$#� العال�، ه اك ثالث  27وم' ب)'  االن�aام.
 دول ع��Oة تع� م' ال�ول ال�ائ�ة، وهي: الع�اق وم�P وال�غ�ب.

 اس�ع$اض االتفاق العال�ي لله!$ة على ال����> اإلقل�ي

ات وال� �Cات االتفاق العال�ي لله��ة  دعا�الع�ل�ات وال� 

الPلة، �7ا في ذلv  �ة ذاتدون اإلقل���ة واإلقل���ة واألقال��
الل�ان االقPاد
ة اإلقل���ة الا7عة لألم� ال���ة والع�ل�ات 
ال6اورYة اإلقل���ة 67أن اله��ة، إلى اسع�اض ت ف)m االتفاق 
العال�ي داخل ال� اdD الBاصة c7ل م ها، واإلسهام في أع�ال 

ات، مع إش�اك ج��ع أص�اب ال�Pل�ة ذوK الPلة�. ال� 

اإلقليمية فرصة للسماح للدول  منتديات االستعراض وت�Tل

االتفاق  األعضاء بإجراء تقييم أول للتقدم المحرز في تنفيذ

بمشاركة جميع أصحاب المصلحة  اإلقليم التابعة لهداخل  العالمي

تسليط الضوء على التحديات والفرص المشتركة و ،المعنيين

مناقشة ، وداخل كل منطقة إقليميةوالممارسات الواعدة 

وتسليط الضوء على الموارد المطلوبة  ،األولويات اإلقليمية

توفير منصة مشتركة للتفاعل بين جميع االتفاق، و تنفيذل

أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل الدروس المستفادة وأفضل 

صياغة النتائج  تيسير ، إلى جانبالممارسات فيما بينهم

التي سيتم عرضها لكل منطقة إقليمية ووالتوصيات الرئيسية 

  .2022عام خالل منتدى استعراض الهجرة الدولية 
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ها Y#aفي ع �aي توPOفها ال� �Cة ال�c#م�ة اإلقل���ة ال
كل ال�ول الع��Oة، اه�� األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة 

ر&�ع ال����ة العامة لألم� ال���ة ج�اع م m ال�a)� ال
 ��+ات الFe)�ة لالج.)' وال�هاج�Y'ال�$#� 67أن العامل مع ال

، 7إش�اك ال�ول األعaاء في هmه الع�ل�ة 2016الKm عق� عام 
الي أدت في ال ها
ة إلى اع�اد االتفاق)' العال�))' 67أن اله��ة 
والالج.)'. وق� ح�ص� على ت�ق)d ذلv م' خالل آل�اتها 

لفة، وم' أه�ها "ع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح# Bل ال�
اله��ة والل�#ء" الي ت#لى أمانها الف �ة، وذلv ع' dY�D: عق� 
االج�اعات االسT ائ�ة؛ ورفع وعي ال�ول األعaاء 7الع�ل�ات 
ال�ارYة وال�$��ات 67أنها م' خالل ت ��C ورش الع�ل 
 d($ ال�ر�FYة و]ع�اد أوراق ال�عل#مات وال�لفات ال#ثائ[�ة؛ وال

إلى تF ي م#قف ع�Oي م#ح� لع�ضه  ب)' ال�ؤ� الع��Oة وص#الً 
  في ال��افل ال�ول�ة ذات الPلة.

وت$�� جه#د األمانة العامة ال�ام�ة ل�ا7عة ت ف)m االتفاق)' 
العال�))' لله��ة والالج.)'؛ ح)� ی� ت اول ال�$��ات 67أنه�ا 
خالل االج�اعات العاد
ة ال$ #Yة لع�ل�ة ال6اور الع��Oة، والي 

 �Cة ال�ول�ة لله��ة والل� ة االقPاد
ة 
6ارك ف)ها ال�
واالج�ا��ة لغ�Oي آس�ا (إسc#ا) وال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� 

  ال���ة ل6(ون الالج.)'. 
واس��ارًا لهmا ال هج، ح�ص� األمانة العامة على ت ��C أول 
اسع�اض إقل��ي لالتفاق العال�ي لله��ة في ال� Mقة الع��Oة، 

ال� Mقة الع��Oة في ال� �� األول  وال�a)� ال�)� ل�6ار+ة
7العاون مع ال� �Cة ال�ول�ة السع�اض اله��ة ال�ول�ة، وهmا 

الل� ة االقPاد
ة واالج�ا��ة لغ�Oي آس�ا (إسc#ا) و لله��ة 
. وق� ُ+لل� ع�ل�ة له��ة في ال� Mقة الع��Oةل وش*cة األم� ال���ة

م(ت�� االسع�اض االسع�اض على ال�$#� اإلقل��ي بـ: عق� "
اإلقل��ي األول لالتفاق العال�ي لله��ة اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة 

؛ و]ع�اد 2021ف�Fای�/ ش*ا�  25-24في ال� Mقة الع��Oة" ی#مي 
في ال� Mقة الع��Oة  تق��Y االسع�اض اإلقل��ي لالتفاق العال�ي

  الKm ت� رفعه إلى م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة.
ب�ان ع�ل�ة ال6اور الع��Oة مانة العامة 7إع�اد "ك�ا قام� األ

" اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء 67أن ت ف)m االتفاق العال�ي لله��ة
الKm ت� ع�ضه في جل$ة ال�6اورات الBاصة 7ع�ل�ات ال6اور 

م(ت�� االسع�اض اإلقل��ي األول لالتفاق اإلقل���ة الي س*ق� 
�Oقة الع�M اع ةالعال�ي لله��ة في ال��. +�ا ص�ر ع' االج

، 2022الTام' لع�ل�ة ال6اور الع��Oة الKm عق� في مارس/ أذار 
  .+�$اه�ة في ال� �� األول السع�اض اله��ة ال�ول�ةب�انًا 


ات الFe)�ة الي مازال� ت#اجه ال� Mقة الع��Oة الي ��ورغ� ال
ت�$� Y�Dقها ن�# األم' واالسق�ار 7ع� أك�T م' عقٍ� م' 

زمات، فق� أب�ت ال�ول الع��Oة اس�ا7ًة +F)�ة خالل ع�ل�ة األ
االسع�اض اإلقل��ي، وmOل� جه#داً مق�رة في هmا اإلDار، ح)� 
قام� ثلTي ال�ول األعaاء 7إع�اد تقار�Yها ال#D �ة الM#��ة 

ی�ع#  ، وه# شيءالسع�اض الق�م ال���ز في ت ف)m االتفاق
 �Bي أمًال فيللفMعYلٍ  وFقاله��ة ح#+�ة ل في م�ال أفa م$

 .في ال� Mقة الع��Oة
m(ف األه�اف واالل�امات ال#اردة في هmا  فع�م ال�ول و]رادتها ل

لP�K ات�$)' ح#+�ة اله��ة و هي ال$F)ل إلى  االتفاق العال�ي

ات ال��ت*��وتع��Y م$اه�ات اله��ة وال�هاج�Y' في  بهاة Mلل

7أعلى م$#� م�c' ل�ول ل ال#اسعة وال�6ار+ة ال ��ة ال�$�امة.
في أع�ال ال� �� األول السع�اض اله��ة ال�ول�ة، وال[�ام 
7ع�ض تقار�Yها ال#D �ة الي تع�c اله�#د الي ت�� م m اع�اد 

، +ل هmا م' شأنه أن 
ع�c م�� 2018االتفاق العال�ي عام 
اه�ام ال�ول وح�صها على ال#ص#ل إلى ه��ة آم ة وم �Cة 

  نأمل ج��عًا.ونCام�ة +�ا 
إن أنCار ج��ع العامل)' في ملف اله��ة وال�ه�)' 7ه ت�ه 
ن�# م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة، وت �C خ�M وتعه�ات 

لaام' ا تع�زة، نائج 7ع)�ة ال��� و�D#حتPل ب ا إلى 
ب اء م��عات أك�T م�ونة ت$اع� على العال�ي ت�اه ال�هاج�Y' و 

 هاع � تY#e' وف#دصي ال�ول وت�اسcًا. ولmا، ن#  وش�#ل�ة
ب هج  -ق�ر اإلمcان-أن تأخm في االع*ار ال� �� ل�6ار+ة في ا


�h 7أك�له، +�ا وال���ع  7أك�لها
�6ل ال�c#مة 

ات ال�6�+ة م أن ی#ف� ال� �� على��$احة ل� اق6ة ال

وتP��ح اإلخفاقات واس6eاف ال$Fل لع��Y ال�6اكات ب)' 
لف Bول وأص�اب م�ل�ةالPل  ال�aلل#ص#ل إلى وضع أف

لله��ة 
�اف� على حق#ق ال�هاج�Y' و+�امه� +�ا 
�اف� على 
.vلm+ �Pالح دول ال� 6أ وال�قPم  
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  م����ات واج��اعات 

ع ال����> Jول�+ رKار ال��'L أن االتفاق العال�ي اج��اعOP+�Qلالج 

 -(قMاع ال6(ون االج�ا��ة شار+� األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة
ال�$#�  في اج�اع ال�$(ول)' ر&�ع إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة)

ه�Cن Kmة ل6(ون الالج.)' ال�� 15-14ی#مي  ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال�

ع� أح� األدوات  االتPال ال��ئي،ع�F تق �ة  2021 د
$��F/كان#ن األولُ Kmوال

  ال�ئ�$�ة ل�ا7عة الق�م ال���ز ن�# ت�ق)d اه�اف االتفاق العال�ي لالج.)'.

األم)' العام ال�$اع� رئ�� قMاع  –ق�م� معالي ال$ف)�ة ال�+#رة/ ��فاء أب# غ�الة  
' خاللها ال6(ون االج�ا��ة +ل�ة م$�لة خالل ال�ل$ة العامة لالج�اع أوض�� م

#ل�ة اسaافة الالج.)' لe#نها م Mقة .ن ال� Mقة الع��Oة ت��ل الق$� األك�F م' م$أ
م 6أ وعF#ر ومقP�. واسع�ض� رسائل وأول#Yات ال� Mقة الع��Oة الي خ�ج� ع' 
ال�6اورات اإلقل���ة لالتفاق العال�ي لالج.)' في ال� Mقة الع��Oة الي عق�ت 7العاون 

عة ال�ول الع��Oة وال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون الالج.)' ال�6�ك ب)' جام
ال� Mقة للع�ل  . ُتع�F هmه األول#Yات خارDة dY�D ل�ول2021ن#ف��F/تY�6' الTاني  10ی#م 

ال��aفة، وت �رج ت�� ثالث  لى ت�$' مل�#س على ح�اة الالج.)' وال���عاتإعلى ت$�Yع وت)�ة تفع)ل االتفاق العال�ي لالج.)' وض�ان ت�ج�ة أه�افه 
    : تق�
� ال�ع� لالج.)'، وتق�
� ال�ع� لل�ول وال���عات ال��aفة، وتع��Y ال�6اكات وت��6ع نهج أص�اب ال�Pل�ة ال�ع�دی'.ت�Tل فيقaا
ا 


ات، وال��االت الي  أتاح��االج�اع ف�صة هامة لe*ار ال�$(ول)' ال�c#م))' وم�Tلي ال�هات ال�ع �ة ل��ی� الق�م الKm ت� إن�ازه وال

ات الي إلى دع� به�ف تع��Y ال�ع� ال�ق�م لالج.)'، واع�اده� على ذاته�، و]مcان�ة وص#له� إت�اج ��ف�ضها تلى ال�ل#ل، مع أخm ال
7ع)' االع*ار. واسع�ض ا
aًا االح�اجات اإلضا&�ة ال�Mل#Oة إلح�از تق�م في م�ال ال�ل#ل الBاصة 7إعادة ال#D)'  19-)�+#ف جائ�ة

 إلى بل�ان ثالTة، و+mلv في دع� ته).ة ال�Cوف في الFل�ان األصل�ة للع#دة الM#��ة وال�$�امة لالج.)' 7أمان و+�امة.
 

ة ح�ل اله!$ةاالج��اع العال�ي ال�اسع ل$ؤساء و � أمانات ع�لات ال�Oاور اإلقل

إدارة ش(ون الالج.)'  -قMاع ال6(ون االج�ا��ةشار+� األمانة العامة (
وال�غ�O)' واله��ة) في االج�اع العال�ي الاسع ل�ؤساء وأمانات ع�ل�ات 

ن#ف��F/ تY�6'  11و 10ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة الKm عق� ی#مي 
ع�F تق �ة االتPال ال��ئي، ت�� شعار "م �� اسع�اض  2021ثاني 

اله��ة ال�ول�ة: ف�صة لع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة لل�$اه�ة في 
  ح#+�ة اله��ة على ال�$#� العال�ي". 

أجل اله��ة اآلم ة وال� �Cة  وه�ف االج�اع إلى اس6eاف دور ع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة في اسع�اض االتفاق العال�ي م'
. وق� 2022وال Cام�ة على ال�$#� العال�ي، ودع� م$اه�ات هmه الع�ل�ات في م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة الKm س�عق� في عام 

الل ال�ل$ة الBاصة 7إلقاء +ل�ة خ -P7فها األمانة الف �ة لع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء  - األمانة العامةقام� 
  بـ"ال�$اه�ات ال���لة لع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة 67أن اله��ة في م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة".

ة وت��ر اإلشارة إلى أن ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة تعق� اج�اعات رؤساء وأمانات ع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة P7فة دورYة 6�7ار+
لف عBل)' ع' مTاعات م���ل�ات ال6اور اإلقل���ة به�ف ت*ادل ال�عل#مات وأفaل ال��ارسات وال�ارب &��ا ب) ه�، +�ا ت�Tل هmه االج


ات وغ)�ها م' ال��افل الي تعامل مع اله��ة على الPع)� �م �Fًا للفe)� 67أن أوجه العاون ال���لة مع ع�ل�ات ال6اور وال� 
، واسaاف� االج�اع الBام� في 2013األمانة العامة ألول م�ة في أع�ال االج�اع ال�ا7ع بل��ا عام  العال�ي واإلقل��ي. وق� شار+�

  (وه# االج�اع الKm شه� اإلDالق ال�س�ي لع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء). 2015مق�ها 7القاه�ة عام 
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ة ال���Uة ال�ولة لله!$ة ل�ول ! 2024-2021الXلج إVالق اس�$ات

إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة) في  -شار+� األمانة العامة (قMاع ال6(ون االج�ا��ة
 17، الي عق�ت ی#م 2024-2021فعال�ة إDالق اس�ات���ة ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة ل�ول الBل�ج 

ال$)�ة/ إی اس الف�جاني م�ی� اإلدارة  قام�. وق� تق �ة االتPال ال��ئيع�F  2022ف�Fای�/ ش*ا� 
  7ال��ث في جل$ة ال� اق6ة ح#ل "م�اخالت ح#ل ال�6اكات ونهج أص�اب ال�Pل�ة ال�ع�دی'". 

تق�م هmه االس�ات���ة نه�ًا شامًال لله��ة ت$عى ال� �Cة إلى ت�[�قه م' خالل اتفا¢�ات ال�6اكة 
ل���ع ال��ني وال#+االت األم��ة وال� �Cات ال�ال�ة وال��ی�ة مع ال�c#مات والقMاع الBاص وا

وتع�ض االس�ات���ة رؤYة ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة  ال�ول�ة وش*cة األم� ال���ة ال�ع �ة 7اله��ة.
وأول#Yاتها لFل�ان الBل�ج، وت�eل م6ارYعها وم*ادراتها ال�ال�ة في ال� Mقة. +�ا تaع األساس ال�Mل#ب 

في م�ال اله��ة، وت�Mح أه�افها االس�ات���ة �7ا ی�اشى مع ر+ائ� لعاون ق#K مع بل�ان الBل�ج 
 اسh مع ال$�اق الBل��ي. وت�6ل ال�ؤYة االس�ات���ة لل� �Cة ال�ول�ة لله��ة والي ت� تe)�فها ل
هmه األه�اف تق�
� نPح و]رشاد اس�ات��ي 67أن ال$�اسات وت#ف)� ال�$اع�ة الق �ة 67أن قaا
ا 

Pلة 7اله��ة، ودع� ال�6+اء ل�c) ه� م' ض�ان سFل ت قل آم ة و+��Yة لل�هاج�Y'، ال�#+�ة ال�
وت�ت�e هmه االس�ات���ة  .ودع� جه#د ال�c#مات الBل���ة في تق)�� وت#قع دوافع اله��ة به�ف ب اء ق�راتها في العامل مع ح�+ات اله��ة

، وت$�ش� MB7ة ال ��ة ال�$�امة 2020-2024ة ال�6ق األوس� وش�ال إف�Y[�ا على االس�ات���ة اإلقل���ة لل� �Cة ال�ول�ة لله��ة ل� Mق
 واالتفاق العال�ي لله��ة. 2030لعام 

 

 االج��اع ال�زار\ ال�ادس ل��ار أب� 7Zي

إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)'  -قMاع ال6(ون االج�ا��ةشار+� األمانة العامة (
واالج�اع ال#زارK ال$ادس ل�#ار أب# FGي الKm عق�  واله��ة) في اج�اع +*ار ال�$.#ل)'

لMة ج�ع� ب)' 2021أك#�O/ تY�6' أول  28-25في الف�ة م' Bقة مY�M7 vوذل ،
  ال�a#ر الفعلي ألعaاء ال�#ار، وال�6ار+ة ع�F تق �ة االتPال ال��ئي لأل�Dاف األخ��.

 2008، وق� تأس� في عام 
ع� ح#ار أب# FGي أح� ع�ل�ات ال6اور اإلقل���ة ح#ل اله��ة
ارها، ك� �� لل�#ار والعاون ب)' ال�ول اآلس)#Yة ال��سلة للع�الة وال�$قFلة لها. وه# آل�ة ت6اورYة D#��ة ت#لى ال�ول األعaاء ت#ج�ه م$

ه Y#aفي ع �aYة، اإلمارات، 7اإلضافة إلى  6و
ولة آس)#Yة. د 12دول ع��Oة هي: ال*��Y'، ال�Y#e، سلM ة ع�ان، ق�M، ال$ع#د
  وتق#م دولة اإلمارات الع��Oة ال���ة �7هام ال$�cتارYة ال�ائ�ة لل�#ار الKm ت�أسه حال�ًا س�Yالنeا. 

ت6ارك األمانة العامة P7فة م�اقh في اج�اعات ح#ار أب# FGي، ح)� ت#لى إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة مه�ة األمانة 
  �Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء.الف �ة لع�ل�ة ال6اور الع� 

وت��ر اإلشارة إلى أن األمانة العامة +ان� ق� شار+� في اع�ال اج�اع +*ار ال�$(ول)' ل�$ار ح#ار أب# FGي الي اس��ت على م�� 
ال$ادس لل#زراء ال�ع ))' ب�ئاسة دولة اإلمارات الع��Oة ال���ة، وذلv في إDار ال�a)� لل�لقى  2021أ
ار خالل شه� مای#/ أرOع أ
ام 

  .عaاء وال�ق�ر انعقاده خالل ال�Oع االخ)� م' العام ال�ارK �7لفات الع�ل في ال�ول األ
م�لeة  -دولة م' ب) ه� اإلمارات الع��Oة ال���ة  16وق� شارك في االج�اع +*ار ال�$(ول)' في ال�هات ال�ع �ة �7لفات الع�ل في 

'Y��*ة ع�ان -ال Mة  -سلeة ال��ل
دولة ال�Y#e 7اإلضافة إلى م6ار+ة ال� �Cات ال�ول�ة والع��Oة واإلقل���ة وع�ل�ات  -الع��Oة ال$ع#د
.hفة م�اقP7 ني ال�ع �ة�ع ال�� ال6اور اإلقل���ة وم �Cات ال��
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  ال�Kت�$ األوروم��س[ي ح�ل س$د�ات اله!$ة

 إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة) -قMاع ال6(ون االج�ا��ةاألمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة (شار+� 
في "ال�(ت�� األوروم#سMي ح#ل س�د
ات اله��ة" والKm ن�Cه ال��+� ال�ولي ل�Y#M س�اسات اله��ة 7العاون 

م�ی ة 7ار�Y،  مع وت�� رعا
ة وزارة أوروOا وال6(ون الBارج�ة لل��ه#رYة الف�ن$�ة، وOال�6اكة مع نادK الF �¢�ة في
  االتPال ال��ئي.ع�F تق �ة  2021ن#ف��F/ تY�6' ثاني  3و 2وذلv ی#مي 

) وه�ا MC2CM) واله��ة ب)' ال��ن ال�#س�Mة (EMM5ُعق� ال�(ت�� في إDار ب�نامج ی#روم)� لله��ة (
األوروOي وY فmه�ا ال��+� ال�ولي ل�Y#M س�اسات اله��ة. وه�ف ال�(ت�� إلى  االت�ادم�6وعان 
�#له�ا 


ات والف�ص واالس�ات���ات الي ته�ف ��لى ت�وY� أص�اب ال�Pل�ة 7األدوات الالزمة لع��Y إاسع�اض ال
ق�رات اله��ة  خMاب م#ازن ح#ل اله��ة. +�ا ت اول ال�(ت�� األ7عاد الBاصة ب ��ة ال�6اكات وال�هارات 67أن

  في ال*�� األب�� ال�#س�.
 

  ال����> الع$,ي لل���ة ال����امةعلى هام^  جل�ة م�55Xة ح�ل ح��Lة اله!$ة في ال��[قة الع$,ة

��Cة ( ن�Oول الع��ا��ةاألمانة العامة ل�امعة ال� -قMاع ال6(ون االج
7العاون مع ال� �Cة ال�ول�ة  إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة)

لله��ة والل� ة االقPاد
ة واالج�ا��ة لغ�Oي آس�ا (إسc#ا) وم �Cة 
الع�ل ال�ول�ة وص �وق األم� ال���ة لل$cان وال)#ن�$�� وه).ة األم� 
ال���ة لل��أة، جل$ة مPPBة خالل أع�ال ال� �� الع�Oي لل ��ة 

ال� Mقة الع��Oة: أول#Yات،  ال�$�امة ت�� ع #ان "ح#+�ة اله��ة في
ف�ص ودروس م$فادة م' االسع�اض اإلقل��ي األول لالتفاق العال�ي 

 .االتPال ال��ئيع�F تق �ة  2021مارس/ آذار  30م' أجل اله��ة اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة"، وذلv ی#م 

+االت األم� ال���ة ال�PPBة. وه�ف� ال�ل$ة م6ارك 
�Tل#ن ال�ول األعaاء وأص�اب ال�Pل�ة وو  100شارك في هmه ال�ل$ة ن�# 
، وذلv م' خالل ب اء ال�ع�فة 19-إلى تع��Y إدماج اله��ة في خMاب ال ��ة وأ�D الع�ل وال�ه#د ال�mFولة، خاصًة في Gل جائ�ة +#ف)�


ات ال�ئ�$�ة الي تع#ق ال�#+�ة ال�ش)�ة لله��ة��في ال� Mقة وته�د ص�#د ال�هاج�Y'.  وتع��Y ال�#ار ب)' ال�6ار+)' ح#ل القaا
ا وال

ات ب اًء على نائج أول اسع�اض إقل��ي لالتف��اق ك�ا وف�ت ال�ل$ة لل�6ار+)' م Pة ل*ادل ال��ارسات ال�)�ة واإلن�ازات ال�ئ�$�ة وال

   الع��Oة.العال�ي لله��ة في ال� Mقة 
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  آلات ال�����

ة ح�ل اله!$ة � ARCPاالج��اع ال_ام+ لع�لة ال�Oاور الع$,ة اإلقل

االج�اع الTام' لع�ل�ة ال6اور الع��Oة إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة)  -عق�ت األمانة العامة (قMاع ال6(ون االج�ا��ة
اح االج�اع c7ل�ة م$�لة ل�عالي  .ل ال��ئيع�F تق �ة االتPا 2022آذار /مارس 10اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء ی#م وق� ت� اف

ح�ص األمانة العامة على ال�a)� األم)' العام ال�$اع�، رئ�� قMاع ال6(ون االج�ا��ة، أك�ت ف)ها على  –ال$ف)�ة د. ��فاء أب# غ�الة 
��إلى جه#د األمانة العامة السع�اض االتفاق العال�ي األول السع�اض اله��ة ال�ول�ة، وأشارت  ال�)� ل�6ار+ة ال� Mقة الع��Oة في ال� 

7ال�ور الKm قام� 7ه ال�ول الع��Oة واس�ابها ال$�Yعة خالل الM#رات ال�ارYة في +�ا أشادت س�ادتها  لله��ة في ال� Mقة الع��Oة.
   .&��ا یعلd 7ال�ال�ات ال�[��ة ه اك أو+�ان�ا

�ة اسع�اض االتفاق العال�ي م' أجل اله��ة اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة الKm ت� اع�اده ر+� االج�اع على آخ� ال�$��ات 67أن ع�ل
 �F�$
، وت�a)� ال�ول األعaاء لل�6ار+ة الفعالة في ال� �� األول السع�اض 2018م' قFل ال����ة العامة لألم� ال���ة في د
ال��ی� اإلقل��ي  -+�ا قام� +ل م' ال$)�ة/ +ارم)ال ج#دو. 2022# مای 20-17اله��ة ال�ول�ة الKm س�عق� ب )#Y#رك في الف�ة م' 

م�ی� قMاع الع�الة االج�ا��ة وال$cان وال ��ة ال6املة  -مه�Y از الع#ضىلل� �Cة ال�ول�ة لله��ة لل�6ق األوس� وش�ال أف�Y[�ا، وال$)�ة/ 
ال�$��ات 67أن اسع�اض االتفاق العال�ي م' أجل اله��ة ، 7ع�ل م�اخل)' ح#ل الل� ة االقPاد
ة واالج�ا��ة لغ�Oي آس�ا (إسc#ا)7

+�ا ت� ت��PB جل$ة لل�ول األعaاء لع�ض جه#دها في ع�ل�ة  .اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة وال�a)� ل� �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة
Yي واإلقل��ي ورؤ D#ال �#ها لل�6ار+ة الفعالة في م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة. اسع�اض االتفاق العال�ي لله��ة على ال�$  

وق� أك� ال�6ار+#ن خالل االج�اع على رف� ال �Fة الع Y�Pة الي سادت الMBاب اإلعالمي في األزمة األو+�ان�ة وDال� الالج.)' م' 
،hPع وال�))� ض�ه� �7�
ة.لع�اء لألجانh م#اجهة Gاه�ة ا+�ا دع#ا إلى  ال�ول الع��Oة، ونmF أK شcل م' أشcال الف�قة وال

الع��Oة ت�a' أب�ز ال قا� الي  �فعه إلى م �� اسع�اض اله��ة ال�ول�ة +�$اه�ة م' ع�ل�ة ال6اورلص�ر ع' االج�اع ب�انًا خام�ًا و 
ال�Fان الKm س�P�ر �7 اس*ة االج�اع م�a#ن  ناقQ. +�ا ت(+� عل)ها ال�ول الع��Oة &��ا 
�B ما7عة ت ف)m االتفاق العال�ي لله��ة

، +�ا ت� اع�اد خMة ع�ل ) وه# أح� الF #د ال�ائ�ة على ج�ول أع�ال اج�اعات ع�ل�ة ال6اور2022ی#ن)#  20ال)#م العال�ي لالج.)' (
  .2023-2022ع�ل�ة ال6اور لعامي 

ة ح�ل اله!$ة والل!�ء لإلحاVة OPأن ال� ��_اق األورو,ي ال!�ی� لله!$ة والل!�ءجل�ة خاصة لع�لة ال�Oاور الع$,ة اإلقل

، عق�ت 2021لعام  D2ار م��#عة الع�ل ح#ل اله��ة ال�ول�ة ب)' األمانة العامة واالت�اد األوروOي، وت ف)mًا ألنM6ة ب�نامج ال�#ار إفي 
جل$ة خاصة لع�ل�ة ال6اور  )واله��ةإدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)'  -األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة (قMاع ال6(ون االج�ا��ة 

 20األوروOي ال��ی� لله��ة والل�#ء، وذلv ی#م  الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء الDالع ال�ول األعaاء على م�a#ن ال�)Tاق
��F/ أیل#ل F2021س  �Fال ال��ئي.عPتق �ة االت  

#ل)' في ال�ف#ض�ة األورو�Oة وف�dY .لى جانh م$إح#ل اله��ة والل�#ء،  ��ةاالج�اع نقا� اتPال ع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل� يشارك ف
الع��Y �6�7وع ال�#ار، و]حاDة ال�6ار+)' م' م�Tلي ال�ول األعaاء في جامعة ال�ول  لىإه�ف االج�اع وق� ع�ل ب�نامج ال�#ار. 

��F  23الل�#ء" الKm ق�مه ال�ف#ض�ة األورو�Oة في األمانة العامة �a�7#ن "ال�)Tاق ال��ی� لله��ة و م$.#لي ال�لف 7الع��Oة و F2020س ،
ال�ول الع��Oة األعaاء �7عل#مات م$��aة ح#ل ال�)Tاق   حاDةإمع ال�+)� على أ7عاده الBارج�ة. وق� ح�ص� األمانة العامة على 
  .ال��ی� وتأث)�ه ال���ل على ال�هاج�Y' والالج.)' م' ال� Mقة الع��Oة
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ة لالتفاق العال�ي لالج�Q+ في ال��[قة الع$,ة � ال�Oاورات اإلقل

 ل��اجعة ال�$#�  ر&�عي ال�$(ول)' الج�اع ال�a)� إDار في
 /د
$��F( ع)ل االتفاق العال�ي لالج.)' على ال�$#� العال�يتف

�امعة ال�ول الع��Oة األمانة العامة ل، ن��C )2021كان#ن أول 
إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)'  -(قMاع ال6(ون االج�ا��ة

واله��ة) 7ال�6اكة مع ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون 
الع��Oة  الالج.)' ال�6اورات اإلقل���ة لالتفاق العال�ي لالج.)' في ال� Mقة

v10ی#م  وذل �Fثاني /ن#ف� 'Y�6تق �ة االت 2021 ت �Fال ال��ئيعP.  
 15شارك في ال�6اورات اإلقل���ة م�Tل#ن ع' جهات حc#م�ة م' 

دولة ع��Oة وت� اسع�اض ال�ه#د ال#D �ة ال�mFولة والق�م ال���ز 
ن ع' أص�اب ال�Pل�ة ال�ع ))' م' # . +mلv شارك في االج�اع م�Tل2018في تفع)ل االتفاق العال�ي لالج.)' م m اع�اده في عام 

PPBةال���ة الم� األ وو+االتكاد
��ة، األ�(س$ات ال �#Yة و ال�هات ال��ني، و ال���ع الBاص، وم �Cات القMاع ال�.  
اح�ة أك�ت معالي ال$ف)�ة د. ��فاء أب# غ�الة، األم)' العام ال�$اع� رئ�� قMاع ال6(ون االج�ا��ة ن مMل*ات أوفي +ل�ها االف

 �الع�ل ال��اعي م' أجل م#اجهة ت�ا��ات أزمة الالج.)'. وأن وضع إج�اءات مل�#سة م' أجل ت�$)' ال��حلة والM#رات ال�)�ان�ة ُت�
#ل�ات ح#ل الالج.)' ُ
ع� أم� ض�ورK م' أجل ن�اح االتفاق العال�ي لالج.)' وت�ج�ة أه�افه إلى ت�$' .�Dق تقاس� األ�*اء وال�$

لألم� ال���ة ل6(ون م$اع� ال�ف#ض ال$امي  -ت ال$)�ة/ ج)ل�ان ت�Yغ�مل�#س على ح�اة الالج.)' وال���عات ال��aفة. +�ا أشار 
في عام عق�  أن االتفاق العال�ي 67أن الالج.)' مه� الdY�M لل� �� العال�ي األول لالج.)' الKmإلى ل6(ون ال��ا
ة، في +ل�ها ال�$�لة الالج.)' 

لفة، 
 1500، والKm أد� إلى أك�T م' 2019Bوم*ادرات م �ه�.تعه  Cه� تأث)�ها في ح�اة ورفا��ة أول.v الmی' نع�ل c67ل ج�اعي لB�م
لف األ�Dاف لل6اور 67أن االتفاق في ال� Mقة الع��Oة، Bولة م' مmFع�ف على ال�ه#د ال�ق�م� ال�6اورات ف�صة لل$ادة ال�6ار+)' لل

، وت*ادل ال�FBات 2019بها خالل ال� �� العال�ي لالج.)' في  والع�ف على الق�م ال���ز في تفع)له، وال#فاء 7العه�ات الي ت� العه�

ات والع[*ات الي تع)d تفع)له، والع�ف على ال��االت الي ت�اج إلى دعأوال��ارسات ال�)�ة، و ��
aًا �Dح ال.�  

ل� Mقة الع��Oة 
�c' ح�Pها وخ�ج� ال�6اورات ���7#عة م' ال�سائل ال�ئ�$�ة الي ت K#a ت�� ع�د م' القaا
ا ذات األول#Yة في ا
في ثالث م�اور رئ�$�ة هي تق�
� ال�ع� لالج.)'، وتق�
� ال�ع� لل�ول وال���عات ال��aفة، وتع��Y ال�6اكات وت��6ع نهج أص�اب 

   .2021لى اج�اع ال�$(ول)' ر&�عي ال�$#� في د
$��F إال�Pل�ة ال�ع�دی'، والي س)� رفعها 
 

ح وdدماج ال�هاج$�+ والالج�Q+" 19-ل!ائ�ة �Lف��ن�وة ح�ل "االس�!اPة fة: ب$امج ال�ل  في ال��[قة الع$,

�� معالي ال$ف)�ة د. ��فاء أب# غ�الة -ح#ل "االس�ا7ة ل�ائ�ة +#ف)� األم)' العام ال�$اع� رئ�� قMاع ال6(ون االج�ا��ة ن�وة –اف
19  'Yل[�ح و]دماج ال�هاج�قMاع ال6(ون األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة (ها ن�C، والي والالج.)'"في ال� Mقة الع��Oة: ب�امج ال

إدارة ش(ون الالج.)' وال�غ�O)' واله��ة) 7العاون مع ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة وOال $)d مع ف�dY الع�ل اإلقل��ي ال�ع ي  -االج�ا��ة 
��F 29ی#م واله��ة وال قل، وذلv  19-�7ائ�ة +#ف)�F2021 یل#لأ /س  �Fال تق �ة عPال��ئياالت.  

الف.ات ال��aفة  ه�ف� ال �وة م' خالل ت�+)�ها على جه#د ال�c#مات إلى إب�از أفaل ال��ارسات الي ات*عها ال�c#مات في ال� Mقة الع��Oة إلدماج
 . 19-مTل ال�هاج�Y' والالج.)' واألشBاص ال� قل)' في اس�ابها لe#ف)�

اح�ة ق�ی� الع��O ال$ف)�ة أب# غ�الة ع' أ وفي +ل�ها االف 'Yة لل�هاج���Pة ال
الع�)d لل�ه#د الي تق#م بها ال�ول األعaاء لق�
� خ�مات ال�عا
  .ض�' ال���#عات األولى 7ال�عا
ة وض�ان وص#له� للقاحات والالج.)'، و]دماجه�

ن ن�اح ح�الت على أ ج#دو، ال��ی�ة اإلقل���ة لل� �Cة ال�ول�ة لله��ة ل� Mقة ال�6ق األوس� وش�ال أف�Y[�ا ال$)�ة +ارم)ال ك�ا أك�ت
أه��ة إصالح +ل ال�#اج� وخاصة الع[*ات اإلدارYة وتلv ال�علقة 7ال$�اسات  وأشارت إلى، الل[�ح ال#D �ة م�ت*� 7ق#ة �7�� ش�#لها

  ال�هاج�Y' غ)� ال Cام))'، للقاح و]لى ال�عا
ة الP��ة ال6املة c67ل عام. الي تع#ق وص#ل ال�هاج�Y'، وم' ض� ه�
 وق� ت� رفعال�c#مات م' ال� Mقة الع��Oة، وال� �Cات ال�ول�ة واإلقل���ة وم �Cات ال���ع ال��ني واألكاد
�))'.  #شارك في ال �وة م�Tل

ام�ة لهmه ال �وة Bول�ة إلىال#ث�قة ال�ع�اض اله��ة ال  .)2022(مای#/ أ
ار  م �� اس
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  اتـــانــ�ـب

 2021بان األمانة العامة ل!امعة ال�ول الع$,ة ��Pاس'ة "ی�م ال�غ�$ب الع$,ي" 

&�ه على �ت أك ب�اناً  الع��Oة ال�ول ل�امعة العامة األمانة أص�رت ،2021 د
$��F م' ال�ا7ع في الع�Oي ال�غ�ب ب)#م احفالها إDار في
�7 �FTا7ة م�#رYة ق�aة اله��ة، وأشارت إلى أه��ة ال �C إلى اله��ة على أنها لفائ�ة ال���ع. وأك�ت على أن الeفاءات الع��Oة ال�هاج�ة تع

ها الع�ی� م' ث�وة ق#م�ة 
�h االه�ام بها ودع�ها و]یالئها مcانة م�)�ة واالسفادة م' خ�Fاتها وت�)�ها للعF#ر م' األزمات الي تعاني م 
 K�Pدول ال� Mقة وت�ق)d ال ��ة ال� 6#دة، وأشارت في هmا ال$�اق إلى ال�ور الFe)� الKm قام 7ه ال�هاج�ون في الMB#� األمام�ة لل

 .19-لألزمة ال ات�ة ع' جائ�ة +#ف)�
االج�ا��ة، على ح�ص األمانة العامة على  األم)' العام ال�$اع� رئ�� قMاع ال6(ون  -وق� أك�ت معالي ال$ف)�ة ال�+#رة ��فاء أب# غ�الة

Pاد
ة ما7عة ت ف)m االتفاق العال�ي لله��ة في ال� Mقة الع��Oة، ح)� ن��C 7ال�6اكة مع ال� �Cة ال�ول�ة لله��ة ول� ة األم� ال���ة االق
ال� Mقة الع��Oة "م(ت�� االسع�اض اإلقل��ي األول واالج�ا��ة لغ�Oي آس�ا (اإلسc#ا) وOالعاون مع ش*cة األم� ال���ة اإلقل���ة لله��ة في 
. +�ا تع�ل األمانة العامة مع ال�6+اء على 2021لالتفاق العال�ي لله��ة اآلم ة وال� �Cة وال Cام�ة في ال� Mقة الع��Oة" في ف�Fای�/ ش*ا� 
الKm س)�فع إلى ال� �� العال�ي األول السع�اض إع�اد تق��Y االسع�اض اإلقل��ي الKm اع�� على القار�Y ال#D �ة لل�ول األعaاء و 

. هmا إلى جانh ال�ه#د الي قام� بها على م�� عام)' P7فها األمانة 2022مای#/ أ
ار  13-10اله��ة ال�ول�ة ال��مع عق�ه في الف�ة م' 
 الف �ة لع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء.

ة ح�ل اله!$ة والل!�ء ��Pاس'ة ال��مبان ع�لة ال�Oاور الع$,� 2021لالج�Q+ عام  العال�ي ة اإلقل

 dی#اف Km�720 اس*ة ال)#م العال�ي لالج.)' ال  �ة اإلقل���ة ح#ل اله��ة والل�#ء ب�انًا +ان ق�O6اور الع�ی#ن)# م' +ل عام، أص�رت ع�ل�ة ال

ات الي ی#اجهها الالج.)' وال ازح)' الع��Oة ال6اور ت� االتفاق على م�a#نه في نها
ة االج�اع ال$ا7ع لع�ل�ة��. ألقى ال�Fان الa#ء على ال

، وخP#ص�ة وضع ال�ول الع��Oة ال�$�aفة لالج.)' وال ازح)'، +�ا أشاد �7*ادرات وجه#د ال�ول الع��Oة 19-في Gل اس��ار أزمة +#ف)�
)'، وث�' ال�ور الKm تق#م 7ه األمانة العامة 7ال $)d والعاون مع ال�ف#ض�ة ال$ام�ة الي قام� ب#ف)� خ�مات ال�عا
ة ال�FMة واللقاحات لالج.

 .'(( (M$فق�ة خاصة 7الالج.)' الفل '�aل�ة الالج.)'، +�ا تPفي م hPي تلألم� ال���ة ل6(ون الالج.)' ل ف)m الع�ی� م' األنM6ة ال
لفة وتع���ه على م �و�Oات ال�ول األعaاء وOعTات ال�امعة الع��Oة في الBارج.وق� ت� ت�ج�ة هmا ال�Fان إلى اللغة اإلن�ل)�Yة ون�6ه Bفي وسائل اإلعالم ال� 

  2021بان األمانة العامة ل!امعة ال�ول الع$,ة ��Pاس'ة "ال��م العال�ي لل�هاج$" 

Pادف  Kmة 7ال)#م العال�ي لل�هاج� وال�Oول الع��فال األمانة العامة ل�امعة الأص�رت د
$��F/ +ان#ن األول م' +ل عام،  18في إDار اح

ة أن دوافع اله��  وأوض��على أن لله��ة مcانة وأه��ة خاصة 7ال $*ة لل� Mقة الع��Oة، &�ه  ل�امعة ال�ول الع��Oة ب�انًا أك�تاألمانة العامة 
ًا في في ال� Mقة ت#از� في تعق)�اتها أن�ا� اله��ة وات�اهاتها. فالفاوت في م$#Yات االسق�ار وال ��ة ب)' دول ال� Mقة ُ
ع� عامًال هام

تعاني م' ال�Pاعات وال �اعات، إال أن ال*ع�  �تc6)ل مالمح اله��ة داخل ال� Mقة وخارجها، ففي ح)' أن 7ع� ال�ول الع��Oة ال زال
 .خ� 
�mب ال�هاج�Y' م' ج��ع أن�اء العال�اآل

األم)' العام ال�$اع� رئ�� قMاع ال6(ون االج�ا��ة إلى ض�ورة اغ ام هmه ال� اس*ة لع��Y العاون 67أن  -ال$ف)�ة ال�+#رة ��فاء أب# غ�الة معاليودع� 
  س�ه�، وال�فاع ع' ح�اته� وحق#قه� D*قًا لالتفا¢�ات وال�#اث)d ال�ول�ة. أف�اد أ7عادها، وتع��Y ال�*اد¦ األساس�ة الBاصة 7��ا
ة ال�هاج�Y' و أ���ع 7اله��ة 

  على ال��ود ب�+ ب�الروسا و,�ل��ا لل�/ام+ مع ال�هاج$�+ والالج�Q+ العالق�+ بان األمانة العامة ل!امعة ال�ول الع$,ة
على ال��ود ب)' ب)الروس�ا وO#ل �ا ووج#د أع�اد +F)�ة م' ال�هاج�Y' والالج.)' العالق)'  2021في نها
ة عام  الي ح�ث�في ض#ء األزمة 

ب�انًا أع��O &�ه ع' تaام ها مع ال�هاج�Y' والالج.)' العالق)' ل�امعة ال�ول الع��Oة 7إص�ار األمانة العامة قام� في أوضاع ص�*ة للغا
ة، 
ن$ان له(الء األشBاص، �7#جh القان#ن ب) ه� الج.)' ع�ب. وأك�ت على أه��ة اح�ام حق#ق اإل على ال��ود ب)' ب)الروس�ا وO#ل �ا والmی' م'

 ال�ولي، وال�عاه�ات وال�#اث)d ال�ول�ة، وض�ورة تأم)' �Gوف ال��اة األساس�ة لل�هاج�Y' والالج.)' العالق)' على ال��ود وت#ف)� ال�أو� 
�ا أك� ال�Fان على أه��ة مF�أ الaام' ال�ولي وت�ق)d مF�أ ال�$(ول�ة ال�6�+ة وتقاس� األ�*اء والغmاء وال�اء والB�مات ال�FMة الالزمة له�. +

لف األ�Dاف الفاعلة في ال���ع ال�ولي.Bم hم' جان  
ل� �Cة B�7اD*ة ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون الالج.)' وافي هmا الPB#ص قام�  ق� األمانة العامةك�ا ت��ر اإلشارة إلى أن 

ا، ال�ول�ة لله��ة، وذلv لإلع�اب ع' ان�عاجها وقلقها ح�ال األوضاع الي 
عان)ها ال�هاج�ون والالج.#ن على ال��ود ب)' ب)الروس�ا وO#ل �
)' في م#قفه�ا ال�عل' في ال�Fان الPادر ع ه�ا للأك)� على أه��ة إ
�اد حل عاجل لهmا ال#ضع.�C ام' مع ال�a  وال
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  والل!�ءأخ'ار اله!$ة 

 +�Qال��م العال�ي لالجP 2021االح�فال 

 العامة األمانة ن��C ت�� رعا
ة معالي األم)' العام أح�� أب# ال§��،
إدارة ش(ون الالج.)'  -قMاع ال6(ون االج�ا��ةل�امعة ال�ول الع��Oة (

 �7 اس*ة ال)#م العال�ي لالج.)' احفاالً �7ق�ها 7القاه�ة ) وال�غ�O)' واله��ة
ل�6اكة مع ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة 7ا ، وذل2021vی#ن)#  21ی#م 

ل�ول الع��Oة ع' ا ن # ن دبل#ماس)# م�Tل ح�a االحفال .ل6(ون الالج.)'
األعaاء وال�c#مات ال�ان�ة وم �Cات األم� ال���ة وال�6+اء ال� فmی' 
لل�ف#ض�ة وم �Cات ال���ع ال��ني وال�هات ال�ان�ة م' القMاع 

. وق� ت� ت ��C هmا ، 7اإلضافة الى 7ع� ال�PB6ات ال*ارزةالBاص

ات ال��ای�ة الي تفاق�� hF$7 ال�ا��ات  االحفال��في أعقاب ال

Gهارًا إج��عاً ، ح)� اج�ع#ا 19-+#ف)�جائ�ة  الي أدت إل)هااالقPاد
ة 
 .لل�ع� لالج.)' الPام�ی' في ال� Mقة الع��Oة

اح�ةاال ها+ل�وفي ، دور ال�ول رئ�� قMاع ال6(ون االج�ا��ة ،األم)' العام ال�$اع� –معالي ال$ف)�ة د. ��فاء أب# غ�الة  ث� �، ف
#ف)� خ�مات ال�عا
ة بها لالي قام�  هام*ادراتالع��Oة األعaاء ال�$�aفة ألع�اد +F)�ة م' الالج.)'، وق�م� ال�c6 على جه#دها و 


ات وال�Cوف الي  ، وذلvج h مع م#اD )ها و]دراجه� ض�' الف.ات األولى 7ال�عا
ة ال�FMة واللقاحات لالج.)' ج *ًا إلى��رغ� +ل ال
ب)' األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة وال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون الالج.)'  القائ�ة ال�ه�ة+�ا أشارت إلى ال�6اكة . ت#اجهها

لف ال�#ض#عات االج�ا��ة ال�عBلقة 7الالج.)'في م. 
اح�ة م' ال$)�/ +��Y أتاسي ت�a' ال�فل م�Tل ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون الالج.)' ل�� ج�ه#رYة م�P الع��Oة  –+ل�ة اف

ع'  األول)': وثائق) ف)ل�)'ع�ض ، وت� رYا أبي راش�اإلعالم�ة م' سف)�ة ال #ا
ا ال�$ ة م$�لة +ل�ة ، وع�ض ول�� جامعة ال�ول الع��Oة
عامًا لل�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم�  70 والTاني ع' م�ور ال�6اكة ب)' ال�ف#ض�ة ال$ام�ة لألم� ال���ة ل6(ون الالج.)' وجامعة ال�ول الع��Oة

� ال�فل 7ال���ة ل6(ون الالج.)' ال�c#نة م' الالج.)' ال$#رY'. ع�ض ت�ف)هي م' ف�قة دماسc#، ث� اخ

  
  "ل�iاف�ة "اإلسالم�ف�,ا عال�اً  ارس ی�ماً م 15األم< ال����ة تع��� 

مارس م' +ل عام  15اق�حه 7اك$ان 
ع�F  األعaاء في ال����ة العامة لألم� ال���ة الTالثاء 7اإلج�اع ق�اراً  193اع��ت ال�ول الـ 
 ل�cاف�ة اإلسالم#ف#�Oا. ی#ماً 

عال�ي 67أن تع��Y ثقافة ال$امح وال$الم على ج��ع ال�$#Yات على  وY�ع# ال � غ)� ال�ل�م إلى "تع��Y ال�ه#د ال�ول�ة ل��6ع ح#ار
  أساس اح�ام حق#ق اإلن$ان وت #ع األد
ان وال�عق�ات".


ع�F الق�ار ع' "األسف ال6�ی� ل���ع أع�ال الع ف ض� األشBاص على أساس دی ه� أو معق�اته� واألفعال ال�#جهة ض� أماك'  ،vلmك
�  اءات على األماك' وال�#اقع وال��ارات ال�ی �ة وفي داخلها، الي تc6ل انهاًكا للقان#ن ال�ولي".�*ادته� و+mلv +ل االع

وY�ع# ال � ج��ع ال�ول األعaاء وال�(س$ات ذات الPلة في م C#مة األم� ال���ة، وال� �Cات ال�ول�ة واإلقل���ة األخ�� وال���ع 
لف األح�اث ال*ارزة الي ته�ف إلى زYادة ال#عي 7فاعل�ة على ج��ع ال��ني والقMاع الBاص وال� �Cات ال�ی �ة "إلى Bودع� م ��C ت

  ال�$#Yات في مcاف�ة اإلسالم#ف#�Oا".
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  "تjل< ع$,ياPع��ان "م'ادرة 5$ ت[ل� م

ألب اء ال�Y�P)' 7الBارج  "اتeل� ع�Oي"م*ادرة  ��7ه#رYة م�P الع��Oة أDلق� وزارة اله��ة
ال�$v 7اله#Yة والعادات والقال)� ال�Y�Pة، وال�فا¨ على اللغة الع��Oة   إلى والي ته�ف

وته� . ال��O ب)' ال�Y�P)' 7الBارج وO)' وD ه� األمو  ،الي هي ص��� ال�فا¨ عل اله#Yة
 ء7أب اء ال�)ل)' الTاني والTال� ل ��ة روح ال#الء واالن�اء ل�� أب ا +F)�اً  ال�*ادرة اه�اماً 

  ال�Y�P)' 7الBارج.
األع�ال ال�رام�ة ال�Y�Pة ال*$�Mة لPل إلى ال6*اب ال�K�P  ن�6 علىوتع�ل ال�*ادرة 

وته� ال�*ادرة ب ��ة  ه�ة ال�Y�Pة.7الBارج، 7اإلضافة إلى ع�ل ال�$ا7قات الTقا&�ة ل�ف)� أب اء ال�Y�P)' 7الBارج على ال��ث 7الل
ال�Y�P)' 7الBارج، وتe#ن ج$� هام لل#اصل مع األج�ال ال6ا7ة 7الBارج والع�ف على  ءاللغة الع��Oة وتع��Y اله#Yة ال#D �ة ل�� أب ا

.hلف ال�#انBه� في م Dي ی#اجهها و
ات ال��  ال
لف الFالد، ع�F  اءات مع�دةلق ال$ف)�ة نF)لة م�cم وز�Yة اله��ة على عق� ح�ص�وق� Bارج في مB7ال '(Y�Pال ألب اء ال�Pتق �ة االت

�وني ت�� شعار "اتeل� الأDلق� +�ا  ل��6عه� 7ال��ث 7اللغة الع��Oة وال�$v 7اله#Yة ال�Y�Pة. ،ال��ئيeي" اإللOل� ع�eات" d(FMزارة ت#
 ،"K�Pي و��6ها مOالقع�D7اإلضافة إلى إ vة "ت�P ج لل�*ادرة م' أجل ال#ص#ل  ح�لة على مYو��ون�ة +أداة م' أدوات الeت#ك" اإلل

  ألك�F ع�د م' أب اء ال�Y�P)' ح#ل العال�.
"، ق$ً�ا خاًصا بعل�� اللغة الع��Oة، 
��ل اس� "اتeل� ع�Oي تعل��ي"، و�aY ف)�ی#هات وأنM6ة تفاعل�ة لألDفال، Ta3limyم#قع " أDلdك�ا 

ه� 7أه��ة ال�فا¨ وال�اغF)' في تعل� اللغة FDاBة على م��Yو�الع��Oة، م' أب اء ال�Y�P)' 7الBارج وال�اخل، ح)� ح�ص� الف)�ی#هات ال
  على اله#Yة واللغة الع��Oة.

أله�اف ال�*ادرة في ال�فا¨ على  ت�[�قاً  أسF#عي ی�a' إذاعة حلقات ب�نامجإلى جانh ¢�ام ال#زارة 7االتفاق مع إح�� الق #ات الفaائ�ة 
  ه#Yة ال#D �ة والTقا&�ة ال�Y�Pة ل�� األDفال ال�Y�P)' ال�[��)' 7الBارج.ال
  
  

 اإلعالمة ر�ا أبي راش� سف�$ة لل��ا�ا ال���ة ل�ف�ضة الالج�Q+ في ال��[قةتع��+ 

أعل � مف#ض�ة األم� ال���ة ال$ام�ة ل6(ون الالج.)' تع))' اإلعالم�ة اللF ان�ة ال6ه)�ة رYا 
رYا أبي راش� وتع�  .إقل���ة لل #ا
ا ال�$ ة ل� Mقة ال�6ق األوس� وش�ال أف�Y[�اأبي راش� سف)�ة 

في ج��ع أن�اء العال� وص#ت ق#K له�. وقFل تع)) ها، +ان�  ع' ال ازح)' ق$�اً  )'��افعأح� ال
وق� دافع� 7اس��ار ع'  تع�ل c67ل وث)d مع ال�ف#ض�ة في الع�ی� م' ال��الت وال� اش�ات.

لف حق#ق الالج.)Bفي م vلm+اء، و' م' خالل م6ار+ها في ح�لي ال�ف#ض�ة ل�مaان وال6
  ن�اءات الM#ار¦.

رYا أع��O ق� و  ،Yلعh سف�اء ال #ا
ا ال�$ ة دورا ح)#Yا في تق�hY ق�aة الالج.)' م' ال اسو 
  ع' أملها في أن ت�c' م' إح�اث ف�ق 7$�� في ح�اة ال��اج)' في ج��ع أن�اء ال� Mقة.

جانh ت#ف)� ال� اص�ة ل�ف#ض�ة الالج.)' ع�F ال� Pات ال�ق��ة على م�ار ال$ #ات األرOعة ال�اض�ة، قام� رYا أبي راش� 7الع�ی� إلى 
وت�6ل تلv ال�*ادرات م6ار+ها في 7عTات م)�ان�ة إلى لF ان واألردن، واسaافة  .م' ال�*ادرات لق�
� ال�ع� لالج.)' وال ازح)' داخل�اً 

  �ع ال�Fعات ل#ف)� ال#ق#د ل�ف.ة م ازل الالج.)' D#ال فPل ال6اء القاسي.ح�ث م*اش� ل�
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 2021"ف$�� الالج�Q+" في أول�7اد ��L�V مOارLة 

لل��ة الTان�ة في تارYخ األلعاب األول��Fة، 
6ارك ف�dY مc#ن 
 #(+#D ة 2021م' الالج.)' خالل دورة�Fالل� ة األول� �وت� .

الف�dY "رسالة ق#Yة م' الaام' وال�P#د ال�ول�ة في هmا 
واألمل للh+#e 7أس�ه". وجاءت ف�eة تc6)ل هmا الف�dY في 

 رYاض�اً  29واخ)�  ،2015خ�a أزمة الالج.)' العال��ة س ة 
ت�ع#ا �7 ح  56ل�T)ل ف�dY الالج.)' في D#+)# م' أصل 

م' الل� ة األول��Fة ال�ول�ة على أساس األداء والPPBات 
 .وال #ع ب)' ال� $)'ان ال� 6أ وOل�

 ق�رئ�� الل� ة األول��Fة ال�ول�ة األل�اني ت#ماس 7اخ و+ان  
لل�6ار+ة في أول��Fاد رY#  أعل' إن6اء ف�dY الالج.)' األول�Fي

2016 vة  أع�ال خالل، وذل��إن6اء م(س$ة الالج.)' األول��Fة، الي ته�ف إلى  7ع� ذلv ت� .2015 عامال����ة الع�#م�ة لألم� ال�
 .2024إتاحة ال#ص#ل ال�Yاضة ل�ل)#ن الجئ شاب 7�ل#ل العام 

على ع�c ال#ف#د األخ��، 
6ارك ه(الء ال�Yاض)#ن ت�� ال�ا
ة األول��Fة. وفي حال فاز أعaاؤه �7)�ال�ات، ف)�فع العل� األول�Fي ال6ه)� 
  .في حال صع#ده إلى ال� Pة )� األول�Fي أ
aاً 7ال�لقات ال��B على إ
قاع ال 6

e#ن الف�dY م' Yت$عة  و '(Fا، العY�Yان، واث ان م' إرم' س#رYا، وخ�$ة م' إی�ان، وأرOعة م' ج #ب ال$#دان، وثالثة م' أفغان$
 اف� ه(الء في 7اإلضافة إلى الجئ واح� لeل م' الeام)�ون والe#نغ# وج�ه#رYة الe#نغ# ال�
�#ق�ا�Dة والع�اق Yال. وYوال$#دان وف �و

 .سdF وت#اج� سة م' ه(الء في رY#، وم' ض� ه� ال$*احة ال$#رYة 
$�ا ماردی ية. وق� رYاض 12
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  رم�ز ال�غ�$,�+ الع$ب

   ع�7$ ال�هالني

ت قل� مع عائلها و  ،1976 عام العراق فيناشMة س�اس�ة ع�ا¢�ة ول�ت عF)� ال$هالني هي  
ا، الBام$ة ع�6ة م' ع��ه ، ووصل� إلى ال$#Y� وهي فيب)' أك�T م' بل� ع�Oي وأورOي

ت�ل)ل أن�Cة الF�e)#ت� وحPل� على شهادة ال�اج$)� في  ه اك واصل� تعل��ها ح)�

ة واإلن اللغة ت�)�وهي  .جامعة ستوكهولم م'�Y#$ة وال�Oة والف�ن$�ة �الع�YلغارFة والY�(ل

  .وال�وس�ة

، 2019و 2018وO)'  2014و 2010شغل� عY#aة ال�Fل�ان ال$#Y�K ل�ورت)' ب)' 
وع�ل� م$اع�ة س�اس�ة ل ائ*ة رئ�� ال#زراء ال$#Y�K، +�ا قادت ال��ب ال�
�ق�اDي 

   لل$#Y�ی)' ال��د.

ل$�اسة الBارج�ة في ، وم$6ارة ش(ون ا2019وهي عa# في ال�Fل�ان األوروOي م�Tلة ع' ح�ب ال#س� ال$#Y�K م m ی#ن)#/ ح��Yان 
  ، +�ا أنها ناشMة في م�ال ال�فاع ع' ال�ق#ق وال��Yات.2017ال�Fل�ان ذاته ونائ*ة رئ�� م �Cة الل)�Fال�ة ال�ول�ة م m عام 

، ق�رت االن�Bا� في الع�ل ال$�اسي هاوOع� ،تM#ع� للع�ل في م �Cات ال���ع ال��ني، ون�M6 في م�ال ال�فاع ع' ال�ق#ق وال��Yات
أح�اب س�اس�ة  أنM6ةولف$#ن، +�ا ساه�� في أع�ل� في م(س$ة ال�Fل�ان ال$#Y�K م$اع�ة س�اس�ة ل ائ*ة رئ�� وزراء ال$#Y� م#د ح)� 


ة د
�ق�ا�Dة وان�FB ل[�ادة ال��ب ال�
�ق�اDي لل$#Y�ی)' ال��د وحPل� على دع� ح�ب ال#س� ال$#Y�K في ت�ش��ها لل�Fل�ان �Y#س
 Oي. و ور األ
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  في دائ$ة ال/�ء

  م��$ة ��Vلة م+ دع< الالج�Q+ الفل�[����+ :األون$وا

أنج ال�Pاع 67أن فل$M)' إح�� أك�T األزمات مأساوYة في 
وم m ذلv ال�)'، ب�أ  .ح[*ة ما 7ع� ال��ب العال��ة الTان�ة

 تع�ة، ح)� ال��ل األراضي اله�)� الع�Oي الفل$M) ي م'
ي فًا عه� األD#ل هي ال� Mقة الع��Oة الالج.)' في ق�aة
وYع�F الالج.#ن الفل$M) )#ن أق�م م��#عة م'  ،العال�

   الالج.)' في العال�.

وق� ت� ته�)� الفل$M) ))' على م�احل؛ فاله��ة األولى ب�أت 
 ألف 800، ح)� ت� ته�)� أك�T م' 1948خالل ال e*ة عام 

فل$M) ي خارج وD ه�، أما اله��ة الTان�ة فeان� خالل ح�ب 
، ح)� ت� تY�6� م#جة واسعة م' الفل$M) ))' 1967عام 

فل$M) ي م' الaفة الغ��Oة وقMاع  300,000ق�رت ب �# 
غ�ة. وت#اصل� اله��ات الفل$M) �ة hF$7 ال��وب وال$�اسات 

 (M$الفل hال6ع �ة واألم �ة اإلس�ائ)ل�ة ض
ي والي االقPاد
 ��أدت إلى ته�)� ع�6ات اآلالف م' الفل$c67 '(( (Mل م$

خالل وال �وح  الل�#ء حاالت تفاق�وOع�  D#ال س #ات االحالل.
لفة م'  العق� األخ)�Bقةفي أن�اء مM ال� �Oد ن�وح ةالع��ت� ،

الالج.)' الفل$M) ))' م' 7ع� ال� اdD الي +ان#ا 
[��#ن 
  بها إلى م اdD أخ��.

أدت ع�ل�ات اله�)� الق$�K لل6عh الفل$M) ي إلى وق� 
إح�اث خلل في ن$*ة ال$cان داخل فل$M)' 7�)� أص*ح 

#ل�ة .أكY�Tة الفل$M) ))' مه��Y' خارج وD ه�، م�ا یلقي م$
 d(FMل في تT�قان#ن�ة دول�ة على عاتd ال���ع ال�ولي ت

الPادر ع'  194ق�ارات ال���6ة ال�ول�ة وخاصة الق�ار رق� 

cفل ع#دة الالج.)'  Kmة ال��ال����ة العامة لألم� ال�

  الفل$M) ))' إلى وD ه�.

ة إلى د
اره�، وهmا ال�d الع#دفي �d الفل$M) ))' ال فلالج.)'
 dFM Yي س#اء +ان رجًال أو ام�أة، و (M$على +ل فل dFM ی
كmلv على ذرYة أK م ه�ا مه�ا بلغ ع�دها وأماك' ت#اج�ها 

Gان والدتها وcةوم
. �وفها ال$�اس�ة واالج�ا��ة واالقPاد
dFM Y حd الع#دة على +ل م#اD' فل$M) ي �FDعي س#اء و 

ملv أرضًا أم ل� 
�لv ألن �Dد الالجئ أو مغادرته م#D ه 
ح�مه م' ج $)ه الفل$M) �ة وحقه في ال�#اD ة، ولmلv فإن 

ه حقه في الع#دة م�ت*� أ
aاً 7�قه في اله#Yة الي فق�ها وان�ائ
  .إلى ال#D' الKm ح�م م ه

األم� ال���ة إلغاثة وت6غ)ل الالج.)'  و+الةتأس�� وق� ت� 
الفل$M) ))' في ال�6ق األدنى (األون�وا) في أعقاب ال �اع 

الPادر  302 �7#جh الق�ار رق� 1948الع�Oي اإلس�ائ)لي عام 
د
$��F/ +ان#ن األول  8ع' ال����ة العامة لألم� ال���ة في 

�ف تق�
� ب�امج اإلغاثة ال�*اش�ة وال6غ)ل لالج.ي به 1949
.'(M$ة واألون�وا هي  فل
ال�هة ال�ع �ة بق�
� ال�$اع�ة وال��ا

و+$h الأی)� لالج.)' الفل$M) ))'. وق� ب�أت األون�وا ع�ل�اتها 
  .1950في األول م' شه� مای#/ أ
ار 

خ�مات لeافة الالج.)' الmی' 
[��#ن في م اdD  األون�واوت#ف� 
لالج.)'  ع�ل�اتها والmی' ی dFM عل)ه� تع��Y األون�وا

أول.v األشBاص الmی' +ان#ا 
[��#ن في  الفل$M) ))' 7أنه� "ه�
وحى مای#/  1946فل$M)' خالل الف�ة ما ب)' ی#ن)#/ ح��Yان 

ة ح�ب ، والmی' فق�وا ب)#ته� وم#رد رزقه� ن��1948أ
ار 
والmی' ه� م$�ل#ن ل�� األون�وا وO�اجة إلى  "،1948

�d+�ا  ،ال�$اع�ة$
  '(( (M$الالج.)' الفل v.أب اء أول
األصل))' أن ی� ت$�)له� في س�الت األون�وا. وع �ما ب�أت 

، +ان� تع�ل على االس�ا7ة 1950األون�وا ع�لها في عام 
وال)#م  ،الجئ فل$M) ي 750,000الح�اجات ما 
قارب م' 

ع 7الB�مات  5.7ن�# ��ق#ن ال$
مل)#ن الجئ فل$M) ي 
  .الي تق�مها األون�وا

وQ��Y ثل� الالج.#ن الفل$M) )#ن ال�$�ل#ن ل�� األون�وا (ما 
م��B مع�ف 7ه لالج.)'  58مل)#ن الجئ) في  1,4ی�Y� ع' 

في +ل م' األردن ولF ان وس#رYا وقMاع غ�ة والaفة الغ��Oة 
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ب) �ا 
��Q الTلTان اآلخ�ان م'  .لق�س ال�6¢�ة�7ا ف)ها ا
الالج.)' الفل$M) ))' داخل ال��ن والق�� وح#لها في الFل�ان 
 vن ذل#c
ال��aفة، وفي الaفة الغ��Oة وقMاع غ�ة، وغال*اً ما 
 Kmات ال�س��ة. وفي ال#ق� ال��Bة 7ال�M��ال� dDفي ال� ا

غاثة وت6غ)ل األم� ال���ة إل ت#ج� &�ه م 6آت تا7عة ل#+الة
الالج.)' الفل$M) ))' في ال�6ق األدنى (األون�وا) +ال��ارس 
وال��ادات الP��ة داخل م��Bات الالج.)'، إال أن ه اك ع�دًا 
م' تلv ال� 6آت خارج ال���Bات، وتع� +افة الB�مات الي 
تق�مها ال#+الة ماحة لالج.)' س#اء +ان#ا م' سcان ال���Bات 

  أم خارجها.


ق#م سcان وتق#م األ ��Bمات في +ل م�Bلل hcون�وا 7إدارة م
ال���B 7ال�ج#ع إل�ه به�ف ت��ی� ب�اناته� أو �Dح القaا
ا 
 vی� ذل�مها األون�وا مع م�ي تقالي ت�B الB�مات ال

ق#م ب�وره 7إحالة القaا
ا الي ته� الالج.)'  Kmال hcال�

ي 
قع ذلv و]حالة Dل*اته� إلى إدارة األون�وا في ال� Mقة ال
Yع�F ع�ل األون�وا ع' ال�ام ال���ع ال�ولي و  .ال���B ف)ها

: 7ال ��ة ال*Y�6ة لالج.)' الفل$M) ))' وم$اع�ته� على
؛ ��Q ح�اة Y#Dلة وص��ة؛ و اك$اب ال�ع�فة وال�هارات

ع 7�ق#ق اإلن$ان إلى ؛ و ت�ق)d م$#Yات م��6ة الئقةو �ال
.'cى م�ال م�Pأق  

ا م(خ�ًا إلى أزمة +F)�ة ن��ة نق� وق� تع�ض� األون�و  
ال�#Yل 7ع� إعالن ال#ال
ات ال���ة األم��cYة B7ف� ال�ع� 

وع�م ال�$اه�ة في ت�#Yلها ب�ءًا م' عام  2018ال�ق�م لها في 
له��ات  م m ذلv ال#ق� تع�ض� ال#+الة ووالیهاو . 2019

م m ما  راك�اً  لألون�واق� Gل ت�#Yل ال�ان�)' و . س�اس�ة م�ای�ة
ع' مالقاة ال�Fلغ الالزم  
ق�ب م' عق� م' ال�م'، وGل قاص�اً 

ل�aان اس��ار الB�مات �7#دة عال�ة. وفي ال#ق� نف$ه، 
اس�� ع�د الالج.)' في ال �#، &��ا ارتفع الفق� وم�االت 

 الaعف P7#رة حادة. 

حmر ال�ف#ض العام لألون�وا ال$)� ف)ل)h الزارY ي م' أن وق� 
األم� في ت�#Yل و+الة غ#ث وت6غ)ل الالج.)'  ال ق� Y#Dل

، وج#د
اً  الفل$M) ))' في ال�6ق األدنى 7ات 
�Tل اآلن ته�ی�اً 
ال ق� ال��م' وال�$�� في ال�#Yل ق� ی(دK إلى  ح)� أن

بلغ الق6ف ح�ه األقPى وأص*ح وق�  .انه�ار ال#+الة األم��ة
 ال�ق�مة. �ماتالBی(ث� على ج#دة 

إلى م�Y� م' ال�#Yل Y#Dل األجل م'  األون�وا 7�اجةإن 
ال�ان�)' ال�ال))'، وت#س�ع قاع�ة ال�ان�)'، وزYادة ح6� 

+�ا یMلh ذلv ال �C في آل�ات ون�اذج ال�6اكة . ال�#Yل
 '(( (M$ار وص#ل الالج.)' الفل���e ل�aان اسFل ال�Y#�وال

 .إلى ج��ع الB�مات

وال ��ة ال*Y�6ة لالج.ي م(ت�� "اس�امة ال�ق#ق وق� ت� عق� 
'(M$اني فلTال 'Y�6ت /�Fف  في ب�و+$ل 2021" في ن#ف��به

أنM#ن)# لألم� ال���ة أب�ز األم)' العام  . وق�ع� األون�واد
 األون�واال�ور األساسي الKm ت#اصل خالل ال�(ت�� #ت)�QY ج

على أه��ة االس�Tار 7ال#+الة  ل�*ه على م�� أج�ال، م(+�اً 
ي تع ي 7أك�T م' خ�$ة مالی)' الجئ فل$M) ي األم��ة ال

�، وأك� على في خ�$ة أقال�� جغ�ا&�ة في م Mقة ال�6ق األوس
دعا إلى . و أن دورها م�#رK في تع��Y االسق�ار اإلقل��ي


�c' ال F( 7ه  Kmام ال�ض�ورة تق�
� ال�#Yل الeافي وال�$
(M$ة لالج.)' الفلY#(�ماتها ال�خ �
 . ))'ل�c) ها م' تق�

وت�Tل الق�aة الفل$M) �ة الق�aة ال��#رYة ل�امعة ال�ول 
وعلى م�� العق#د ال�اض�ة، أص�ر م�ل� جامعة  .الع��Oة

لفة الع�ی� م' الق�ارات وال�Fانات Bاته ال�Y#ال�ول الع��Oة $�7
67أن الالج.)' الفل$M) ))' وحقه� في الع#دة. وفي اج�اع 

#� ال#زارK في دورته م�ل� جامعة ال�ول الع��Oة على ال$�
��F/ أیل#ل  11) الKm عق� ی#م 150العاد
ة (Fفي  2018س

مق� األمانة العامة 7القاه�ة، ت� ت��PB جل$ة خاصة ل��ل� 
جامعة ال�ول الع��Oة على ال�$#� ال#زارK ب اًء على Dلh م' 
 ،'(M$+ل م' دولة فل �ة األردن�ة الهاش��ة، وتأی)eال��ل

�Oة، وج�ه#رYة الع�اق، ل*�� سFل ت#ف)� وج�ه#رYة م�P الع� 
ال�ع� ال$�اسي وال�الي ل#+الة األم� ال���ة إلغاثة وت6غ)ل 
الالج.)' الفل$M) ))' (األون�وا) �7ا 
�c ها م' م#اجهة 
ت�ا��ات األزمة ال�ال�ة ال�ادة الي ت#اجهها. +�ا أص�رت الق�ة 

ت بF)�وت الع��Oة ال �#Yة: االقPاد
ة واالج�ا��ة الي عق�
ب�انًا 67أن أزمة ال ازح)'  2019ی ای�/ +ان#ن الTاني  20ی#م 

والالج.)'، ت�a' الأك)� على الف#�Y األم�ي ال�� #ح 
لألون�وا، وع�م ال�$اس ب#الیها أو م$.#ل)ها وع�م تغ))� أو 
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نقل م$(ول�اتها إلى جهة أخ��، و+mلv الأك)� على ض�ورة 
ل�$اه�ات ال�ال�ة الالزمة ل�#ازنها االس��ار بأم)' ال�#ارد وا

ها على ن�# +اف م$�ام 
�c ها م' م#اصلة M6و+افة أن
 '(( (M$مات األساس�ة لالج.)' الفل�Bال �
ال[�ام ب�ورها في تق�
داخل ال���Bات وخارجها في +افة م اdD ع�ل�اتها، �7ا ف)ها 

   الق�س ال��لة.

#Yات ال � وت�a' ق�ارات م�ل� ال�امعة على ج��ع ال�$
بارYخ  8731على دع� األون�وا، وآخ�ها الق�ار رق� 

الPادر على ال�$#� ال#زارK في دورته العاد
ة  9/3/2022
)، والKm أك� على الف#�Y األم�ي ال�� #ح لألون�وا 157(

 302وفd ق�ار إن6ائها (ق�ار ال����ة العامة لل�� ال���ة رق� 
إلى ال�$اس ب#الیها ) ورف� أK إج�اءات ته�ف 1949ل$ ة 

أو تق#�Y ¢�امها �7$.#ل�اتها وع�م تغ))� أو نقل م$.#ل�اتها 
 �(T�اء للع�ل الaول األع�. ودعا الق�ار ال�إلى جهة أخ�
 '�aاألون�وا. +�ا ت �Y#تف �ی��م' أجل ح6� أوسع تأی)� ل
كmلv اإلع�اب ع' القلd إزاء الع�� ال$ #K في م#ازنة 

ال�ولي إلى تأم)' ال�#ارد وال�$اه�ات  األون�وا، ودعا ال���ع
ها على ن�# +اٍف م$�ام M6ها وأنال�ال�ة الالزمة ل�#ازن

�c ها م' م#اصلة ال[�ام بف#aYها ودورها، و+mلv ح� ال�ول 
األعaاء على اس�eال ت$�ی� م$اه�اتها في ال�#ازنة ال$ #Yة 

الeا&�ة لألون�وا. +�ا دعا الق�ار األون�وا إلى إ
�اد ال#سائل 
ل#س�ع قاع�ة ال�ول ال�ان�ة وفd اح�اجات ال#+الة مع ع�م 
تقل�� أK م' الB�مات الي تق�مها ال#+الة، واالس��ار في 
إع�اد م#ازنها ح$h أول#Yات ومMل*ات الالج.)'، والع�ل 
على إش�اك القMاع الBاص في ال�ول ال�ان�ة في ت�#Yل ب�امج 

الج.)'. +�ا أك� الق�ار +mلv وم6ارYع إضا&�ة ل�$)' أح#ال ال
على أن ق�aة الالج.)' الفل$M) ))' هي ج#ه� الق�aة 
الفل$M) �ة، وعلى ال�$v 7ال�d األص)ل وغ)� القابل 
ه� في الع#دة إلى Yوذر '(( (M$ف ألج�ال الالج.)' الفل�Pلل
د
اره� الي ش�دوا م ها، وال�ع#ة ل#ف)� مق#مات ال�P#د 

   قل لالج.)' الفل$M) ))'. وال��اة ال�Y�eة وال

ك�ا ت��ص ع�ل�ة ال6اور الع��Oة اإلقل���ة ح#ل اله��ة 
الي ت#لى األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع��Oة  – والل�#ء

م m إن6ائها على ال�فاع ع' حd  -مه�ة أمانها الف �ة 
الالج.)' الفل$M) ))' في الع#دة إلى وD ه� �7#جh الق�ار 

ل$ ة  194الPادر ع' ال����ة العامة لألم� ال���ة رق� 
، وم�اعاة خP#ص�ة الالج.)' الفل$M) ))' م m عام 1948
والmی' تع�ض#ا ألك�T م' ع�ل�ة ته�)� ق$�K ن��ة  1948

�Fي تعاقوالأك)� على الف#�Y على ال� Mقة،  لألح�اث ال
 م' الPادر إن6ائها ق�ار�7#جh  ون�وااألم�ي ال�� #ح لأل

، وأه��ة 1949 لعام 302 رق� ال���ة لألم� العامة ال����ة
الع�ل على ال�فا¨ على ال�ع� ال$�اسي وال�الي ال�$�ام 
وال�#قع لل#+الة إلى ح)' ت�ق)d حل عادل لق�aة الالج.)' 

(M$ول�ة وعلى رأسها ق�ار الفل�ب اًء على ق�ارات ال���6ة ال '(( 
، وأه��ة ح6� ال�ع� لق�ار ت��ی� تف#�Y األون�وا 237و 194

لل����ة العامة، و+mلv ح6� ال�ع�  77ال�ق�ر في ال�ورة 
. وض�ورة الP�K وال�د على اله��ات 2022ل�#ازنها لعام 

ال��اوالت  غ)� ال��Fرة وال��ای�ة على األون�وا في س�اق
  ع ها.  ال�#اصلة لق#�Y والیها وع�لها ووقف ال�ع�
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