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  د. ��فاء أب� غ�الة  /ال�ف�ة معالي

�  رئ�. ق,اع ال*(ون االج$�ا#�ة -األم�  العام ال��اع
  في
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  ال��ــ�ات وال�ـــادة أعDاء ع�ل�ة ال$*اور الع�8ة اإلقل���ة ح�ل اله3ة والل�3ء،

  وم�Hلي ال��FGات ال�ول�ة واإلقل���ة،

لع�ل$ة ال�*اور الع�)$ة اإلقل$�$ة ح"ل اله �ة  ال�ادساالج��اع  م��هل��عني أن أرح� ��� في 
ال�ي ألقA �@اللها على  "19ك"ف9 "وال67 �عق في 4�وف اس�01ائ$ة ��� بها العال� ل�"اجهة جائ-ة والل "ء، 

ال-$اة وأث�ت �*�ل خاص على الفFات األك1� ه*اشة ومE ب09ه� ال�هاج�EG والالجE9F  م�Dلف أوجه
 .E9وال0ازح  

 عE ُ�ع ال�ي أصA-V تعقوق أدت ه7ه األزمة إلى تغ99� ش�ل االج��اعات  �Yق�$ةع�ات الZ0ال� .
E��� ه ع�ل$ة ال�*اور في 4ل األزمة ال-ال$ة، في ه7ا االج��اع � اهل ن أن و]ان الم0اق*ة األول ال67 تعق
على ال�هاج�EG والالجE9F وال0ازحE9 والول ال���_$فة له�، ل7ل^ ت� تZD$[  "19ك"ف9 "تأث9� جائ-ة 

̀ء األول مE اج��اع0ا ه7ا ل�0اق*ة ال�"ض"ع ��*ار]ة ال�0@�ة الول$ة لله �ة وال�ف"ض$ة ال�ام$ة لألم�  ال 
E9Fون الالجc*ة لر في نها�ة اج��اع0ا ه7ا ب$انًا به7ا ال*أن. ، ]�ا أنهال��-Z� ر أن�ال�ق Eم  

رعا�ة ص-$ة مالئ�ة  �-�اج"ن إلى�D$�ات الال7یe� E$*"ن في وال0ازح"ن وخZ"صًا الالجF"ن ف
 gه ومأو$h �ي م0اس� ت�"ف-Zف ال�Zو ال�$اه وال�$iوال�ع j$@0̀ل ،أدوات ال� ال0@� و  ،وت-ی م0اkl ع

̀م مD$�اتإعادة ت�Z$� و)0اء في إم�ان$ة   الع�ل علىت_اف� ال ه"د و  تع� ال�Vاع االج��اعي. وه7ا ���ل
مE قYل  �*�ل عاجل الالزمال��"Gل  وت"ف9� اله*اشةه7ه الفFة ال*یة ل-�ا�ة ال_�ورGة oD"ات الاتDاذ 

   ال هات ال�ان-ة.

وسائل اله �ة  أنو ح�]ة اله �ة الول$ة ق تأث�ت تأث�ًا شیًا به7ه ال ائ-ة أن ه7ا �اإلضافة إلى 
وه7ا ���E أن یcد6 إلى زGادة ]9Y�ة في اله �ة  A عل$ه قYل بء ال ائ-ة،أقل م�ا ]انأصA-V  ال0@ام$ة
وازد�اد ل "ء هcالء ال�هاج�EG إلى عZا�ات ال�ه��G وما �Zاح� ذل^ مE وغ9� آم0ة  غ9� ن@ام$ة�o�ق 

�*V6 ت ار ال  . مDاl� ال"ق"ع في أی

̀ء مE اس� اب�ها لألزمة، و   [ ت-�ص األمانة العامة على إدماج م"ض"ع ال�عامل مع جائ-ة "ك"ف9
قامA �الoل� مE " ]�-"ر لل0قاش في االج��اعات ال�ي ت0@�ها في م ال اله �ة والل "ء، ]�ا أنها 19

في إlار االس� ا�ة ل�"ف9� ال�عا�ة الالزمة لالجE9F وال0ازحE9 وال�هاج�EG الول األع_اء م"افاتها � ه"دها 
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س�0ادًا إلى ال�عل"مات ال"اردة إل09ا مE االع�ل على إعاد تق�G� ح"ل جه"د الول الع�)$ة ، وس0ق"م � ائ-ةلل
   ه7ه الفFات مE ال��ان.ال ه"د ال�ي ت7Yلها الول الع�)$ة مع ��ل$v ال_"ء على الول، ل

  ال���ات وال�ادة،،

�*ه ه7ا العام بء ع�ل$ة ال��اجعة اإلقل$�$ة لالتفاق العال�ي مE أجل اله �ة اآلم0ة وال�0@�ة 
، واس��xاًال ل ه"د األمانة العامة ل امعة الول الع�)$ة ال�ي بأت م70 با�ة ال�*اورات ال�ي ج�ت وال0@ام$ة

�ال�عاون مع ش�]ائ0ا في الل 0ة االق�Zاد�ة واالج��اy$ة لغ�)ي آس$ا ل"ضع ه7ا االتفاق، فق ات7Dنا خo"ات 
في ع_اء األال��-ة ال��ZZDة  (إس�"ا) وال�0@�ة الول$ة لله �ة و)��اه�ات مقرة مE و]االت األم�

ال*�]اء بع� جه"د الول وم�ا�عة مع ق"م 0وس ،االئ�الف القائ� على ق_ا�ا اله �ة في ال�o0قة الع�)$ة
 �Gتقار �0$ة هات-_9l"ة ال�ز في ت0ف79 االتفاق العال�ي لله �م ال�-  . ح"ل ال�ق

�Yاجعة في د����إقل$�ي لل� �ت�cم ما  ���0 إلىتق�G� إقل$�ي إعاد ، ل��9 �عه 2020وس��9 عق
 .2022ال67 س$عق عام في م�0g اس�ع�اض اله �ة الول$ة  لع�ضه جاء في تقارG� الول

وأتoلع إلى صور ب$ان ع�ل$ة ال�*اور أن �*ه ه7ا االج��اع نقاشًا م�1�ًا، كل��ي، أت�0ى  وفي خ�ام
على ال�هاج�EG والالجE9F وال0ازحE9 والول ال���_$فة له� ل$�1ل إضافة  "19ك"ف9 "�*أن تأث9� جائ-ة 

م"افاة األمانة ، ]�ا أدع" الول إلى ألزمة في ال� االت االج��اy$ة واالق�Zاد�ةلإلى اس� ا�ة الول الع�)$ة 
ب�ها ل ائ-ة ت"ف9� ال�عا�ة الالزمة لالجE9F وال0ازحE9 وال�هاج�EG في 4ل اس� ا  ه"دها في م ال� العامة

"   .م"ح یY�ز جه"د ال�o0قة الع�)$ة في ه7ا ال*أن" ح�ى ی��0ى ت �$عها في تق�G� 19ك"ف9

  أت�0ى له7ا االج��اع ]ل ال0 اح وال�"فk9،،أش��]� على ح�E اس��اع�� و 
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