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م اييأ    ال قر ييع الجيتاييع  جيير  يي   الييي  قييحرً الجييحلي   ييييا   يي     ييع  فييإ ارييحي ا اييحم الاييمي الجييحل إ ل   ييا  
ماق شيت فإ عرة رمل   قذ  يتجاقاحت ال ي  ال ح إ ما رارت م اي هح م ر هح خ ل الج ر األخاي عحقت  قهحال   ا  ال إ 

)ال يإ   يملا األ حقيع الجح يع  مالل مم اله ية  مل اإلقلا اع الجيتاع ال شحمي ع لاع فإ األع حم فإ    للإ الرمل تحل قر ع 
عليا  ييمية م يؤ يؤايع   اح ليع ل جحل يع    يع الل يمم  ج يل  اؤايرم    يررا    حق هيح النقايع    ه يع ل ح جع اليرمل الجيتايع

مفإ قنس  لأل  حت ال إ  جحقإ  قهح تجض رمل ال قر ع  سل اعمال ياا  علا اا حر  لمل  علا  ل األستحب ال ذياع لهح 
 سحعرة األشخحص الذا  انيم     األ  حت م مفاي  احة آ قع مايا ع لهي مألسيهي تريا ع   حفظ علا  ج ل علا المقت 

 تلراقهي. الالجمر هي      الرمل مساحر هح   هارا  

قسحقاع م راعاحت     ععلا     ماؤارم   خيي  الل مم م م حع ال   ا  م  مقهي لهح  راعاحت اق صحراع ما   حعاع ما 
  مال يييإ لهيييح  هلايا هيييح عليييا عيييرار هح ليييع  ييي  القيييح  ا  مال   يييا عليييا رمل ال يييماي ال سييي  تلع أل خحصيييع    ساحسييياع م  قايييع

 ج اي  ال جيحم  ماليرعي مال  يح   اليرملإ  يؤ التليرا  مال    جيحت ل ييمية فهقيح   مليذا  ايذل  ال س ماحت اإلقلا اع مالرملاع
هح علييا    ييل األعتييحم ال ل ييحة علييا عح  هييح ما  ييمام الم ييؤ اإلقسييحقإ الييذ    م سييحعر  م ييحت الل ييمماألالييي   ييييا   يي  

اسي  يت فيإ   يرا هح تيحل همر ال يإ  تيذلهح اليرمل الجيتايع ماإلسيهح حت ال يإ  مفإ هذا اإلرحي  اشارم  صتح انًم قريا هح. 
  يراي ال سيحعرات اإلقسيحقاع ال   يع سمام    خ ل اس  حفع الجرر األاتي    ال   ا   م  مفاي ال  مال ل  قذ ترم األ  ع

علا  2016ست  تي  20ال   ا  ال إ ع رت فإ    ع آخيهح ق ع ال حرة  مل م   ال خ لنعلهي    خ ل  ؤ  يات ال حق ا  
اليذ  ع ير  تشيه  رعيي  سي  تل سيمياح مال قر يع م ؤ  ي تيماسيل  لل  جاع الجح ع لأل ي ال   رة 71هح ش  ع حل الرمية الي

 الاف   ليس ي"تي 2017 يحيس  29ا ح اشارم  ت احي ال حرة الجيب خ ل ق ع ع ح  ال يإ ع يرت فيإ . 2017 تيال  5فإ 
ال ح جيع عليا ال سيي م  اليم اي  تم يؤ آلاييع   يررة ل سييحعرة اليرمل الجيتايع ال س  ييانع ل   يا  السيمياا  ت ييح ا اقهيح  يي  
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ه  ايي ي هييذا عيي  رياييً  اييحرة ال سييحعرات ال م هييع لل ق اييع مرعييي تيي مارييحلتم "     ييل األعتييحم ال  ي تييع علييا اس  ييحف هي
 .اإلقسحقاع ال م هع لإلغحلع لاس ف رم  االق صحر 

 سيي ملاع هييذ  تسييتب اسيي  ياي  جحقييحة ال   ييا  النلسييراقاا  ما  لييم  رملييع اال يي  ل  إلسيييا ال اراقيي هي م ا ييررا ييح 
ماحليع األ يي ل ماصيلع   يراي اليرعي الي  ي لال جحقحة الرمالع مخحصع  يا يع اقي  عهي  ي  مريقهي  مايرعم  ال    يؤ اليرملإ 

   ييل  سيي ملاح هح الاح لييع   ييحههي ت ل اييحيت ييح ا اقهييح  يي   ماصييلع اال   ييرة لثييمأ م شييثال ال   ييا  النلسييراقاا  ) مقيييما  
ال   رة ذات الصلع ماؤارم  علا   هي فإ الجمرة الا مرقهي ت م يب ال يياي الصيحري عي  ال  جايع ت م ب قيايات األ ي 

ل يمم    يرراتيي لليرمل ال يإ  سي  تلهي ال سيا ح  يؤ  رعيي   يراي   مالج يل عليا 1948لسيقع  194الجح ع لأل يي ال   يرة يقيي 
 ساحسيحت ممقيف اليرملإ  ال يحقم  تيح  ياي إلل ا هيح اسييا ال عليا تحل يثر اليرملإ ال    يؤ م رحلتيع    سمياح. النلسراقاا 

 .مرقهي ع  النلسراقاا   ه اي  ماصلع الا الهحرفع الجقصي  مال  اا  الجيقإ مال رهاي مال صحي الجرما 

ال صر  " ال إ  رل  هح األ ي ال   رة تهرف لل  اؤ مالايا ع مالس  ع اال  ياي انحلع : جح    لع "مارع م  
ماؤارم  علا ا ر ع الرمل الجيتاع ترمي   ال ثلمرع مال صميات الخحر ع تشه  ال   ا  مال هح يا لل جلم حت 

 اتاي فإ  قظاي  قشرع  خ لنع فإ ارحي هذ  ال  لع.

م يصح  علا ال قساً الجيتإ فإ ال  حفل الرملاع ال إ  قحقش ق حاح اله ية مالل مم تصنع عح ع مخصمصح  فإ المقت 
اؤايرم  عليا ال شيحياع ي فاه ال قر ع الجيتايع ت ريميات غايي  سيتمقع عليا صيجار  يرف حت اله يية مالل يمم  الياه  الذ    

السييح اع  عال نم يياالييذ    ييملا  ال   ييا   سييهلع  ييؤ الشييح ل ال جح ييل ارييحيال شييحميات ال حياييع لم ييؤ الجيتاييع النحعلييع فييإ 
 اإلريحي   يايب فيإ  -ال مفً  ملماح ه مظيمفه  –   م شحياع الرمل صراي   ما  اعرار ه ع  ال   ا  لشؤم  ال   رة لأل ي

. 2018ه عيحي ايال   يؤ  تق الجيحل إ تشيه  ال   يا  الجهير  قناذ  ت ح اؤر  فإ القهحايع اليا م يؤ م  سا  ماذل  فإ   ااي
ل شيحياع الجيتايع لتهيرف  ي ح  اإلعيرار ال اير  ا   حعيح  اسي لقح اح  ع ير ع لاع ال شحمي الجيتاع اإلقلا اع  مل اله يية  ج  ي م 

ا يي ي  ياعييحة ذليي  عقيير   ييح  هييحماييل رملييع  يي  رمل الجيتاييع قر ييع العلييا خصمصيياع  مذليي  ت ييح اؤايير   ال شييحميات فييإ هييذ
  .تريا ع    يي هذ  الخصمصاع م جهم  الجحل إ الجهرصاحغع 

عمليةة التشةاور العربيةة ال شيحمي لاصيتح: "  جيرال اسيي ع لايعا ح   ري اإلشحية تهيذ  ال قحسيتع اليا  قيه قير  يي 
ا  لهح  م مع الل مم عليا السيح ع اإلقلا ايع  حلايح   خحصيع  م   األه اع ال إ  لاجاس "اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

 ال قر ع الجيتاع  ج تي ال صري مال س  اف األمل ل   ا  علا  س م  الجحلي.
 


