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��ة ال�� �عق� في  ال�ال�ةفي إ�ار ال��ــــــــــــــ	� لل�ورة ��# العال�ي ح!ل اله��ة وال��دولة اإلمارات ع&ــــــــــــــ� م$ ال
��ة�م ـــ�ق/ل ال��قل  "، وال�� ســــ	�ور م�!ره العام ح!ل 2021 ی�ای�/ 3ان!ن ثاني 26إلى  18خالل الف�ة م$  الع�+�ة ال

 ARCPع�ل�ة ال&اور الع�+�ة اإلقل���ة ح!ل اله��ة والل�!ء  قام;، "ال�9
8: ش
اكات م/�4
ة م3 أجل ال����ة ال� ��امة
��ة؛ ح	@ عق�ت جل<ــــــــة��# العال�ي ح!ل اله��ة وال��بارFخ  الف	�ی! 3!نف�انDعB  �Cال��ــــــــ	� لل�ورة ال�ال�ة ع&ــــــــ� لل

11/11/2020.  
��ة  -أل�DJ زل�ي قام ال<ــــــــــــــ	�/ ��# العال�ي لله��ة وال����ةB 2020رئ�D ف�NF ع�ل ال� ،اإلمارات الع�+�ة ال

�#تP م�اق&ــــــــــة ال�!قف الع�+ي م$ م�اور ثP  في ب�ا�ة ال�ل<ــــــــــة.Bع�ل م�اخلة ��ع$ ال�ول األع�ــــــــــاء  أع�+;، ح	@ ال
��ة على رئاســــــــــــــها لل�ورة تهان	ها ���ةل�ولة اإلمارات الع�+�ة ال��# العال�ي ح!ل اله��ة وال���و  ال�ال�ة لل�لها  هات�ات

B .N	ف!�ي ال�ول له�ه ال!رقة خالل الCى ت �# ( ع&� ال�ال�ةال�ورة  أع�ال في ة�&ار3الوتP االتفاق عل��ی�ای�/  ،اإلماراتلل
  ). 2021كان!ن ثاني 

 Nعل�ا ی�Yض!عات ال<; و!��#الي س	�اق&ها اBال�� على ما یلي:، تP االتفاق ل

  :م�ه� ال��>�أوًال 
 :Cح�'�ة ه�
ة الع�الة في س�اق تغ=
ى أنها لفائ�ة  .1 ى اله��ة عل قCلةو  ال��سلة�ول الأه��ة ال�[� إل>�على حٍ� س!اء؛ ح	@ تع� اله��ة حًال لع�م  ال

لل�قb في ، وفي نفD ال!ق; ت!ف� حًال ال��سلة�ول الاس�عاب س!ق الع�ل ال��ل�ة لق!ة الع�ل ال�!ج!دة في 
قCلة�ول الفي ال�هارات >� . ال

قCلة�ول الو  ال��سلة�ول العdFd العاون ب	$ ت .2>�ل�ق	N ال!ازن ب	$ س�اسات اله��ة، م$ خالل ع�ة ��ق م$  ال
قCلة�ول الب	�ها وضع ن[P ألس!اق الع�ل في >�احة، م�ا �<�ح ل ال� ال��سلة�ول لواإلعالن ع$ ف�ص الع�ل ال

�اسhة.�  ب!ضع س�اسات العل�P وال�رiF ال

 األمانة العامة
االج��اعيالقFاع   

شKون الالجI=3  إدارة
واله�
ةال�غ�
�=3 و   
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�ي مقار+ .3Cة وضع وت��ى ب�اء الق�رات ال�kس<�ة ال!���ةقائ�ة على األدلة و���ة  س�اساتات و أه  م$ خالل الع�ل عل
�� علىمعل!مات د�mقة  لل!ص!ل إلىعلقة Bاله��ة وت�<	$ ن!ع	ها وت�ل	لها تع�  .ج�ع ال�Cانات ال

�ا �Jفلال��ائ�ة ب	$ ال�ول تفا�mات االفي إ�ار ال�ائ�Fة له��ة ل�امج وضع ب .4B  هاج��وال�ول ال��سلة ح�ا�ة مpالح ال
قCلة>�  .على ح� ال<!اء وال�ول ال

�قل .5لفة (العل�P،  ال�[امي ت<ه	ل الrات ال�خ!ل واإلقامة ألغ�اض م�	ل على تأش!p�إج�اءات ال w�>hم$ خالل ت
@�hمع  ال Nف�ا یB (ها�	وغ ،iFر�  ال�!اث	N وال�عاه�ات ال�ول�ة ذات الpلة.الق!ان	$ ال!���ة و العل�ي، ال�قافة، ال

ى الع�الة في  19-أه��ة B�@ تأث	� ف	�وس 3!ف	� .6 وما ت�تi عل�ه م$ فق�ان لل!�ائف وتغ	� {�اكل ال|لi عل
لrاص Bالع�ل خارج أماك$ الع�ل وذل� لل�!اءمة ب	$ العالP الع�+ي، و�3ا تغ	� ب	�ة الع�ل الس��ا ت&��ع ال!جه ا

االعhارات االقpاد�ة، واإلج�اءات االح�ازFة الp��ة، مع األخ� في االعhار أه��ة ض�ان اح�ام اس�قاقات 
 الع�الة خالل تل� األزمة.

7. ���rالة ت!��� رس!م ت��ى Bالrارج ال!��� مJاتi ن&ا� وت�[�P الع> قان!ن�ة ت!��� عق!د إب�ام ض�ان ل	
�pف ال!��� مhاد� ح<i لل�هاج�F$ م�اسhة ع�ل ��وف وت!ف	� وم!ثقة�  .ال

8.  Dامrمع اله�ف ال Nف�ا یB اء>��<	$ في 3ل ج!انi ح!3�ة اله��ة ل�ق	N ال�<اواة لل�أه��ة م�اعاة الف!ارق ب	$ ال
�امة >���ة ال��ة وال�[ام�ة، ، 2030م$ أه�اف ال]��وال�hاد� ال!ج	ه�ة لالتفاق العال�ي م$ أجل اله��ة اآلم�ة وال

�ارسة�!Fات القان!ن�ة وال<�اس�ة وال>� .الع�ل�ة ومعال�ة ه�ا ال�!ض!ع على ج��ع ال
�اشى مع  .9�ا یB الة ال!اف�ة��ا ف	هP العB اج�ی$ داخل ال�ول!���ع ال�هاج�F$ ال�نهج إن&اء ق!اع� ب�انات م!ح�ة ل

�ة وال�[ام�ة ال�J!مة Bأك�لها]���p!ص عل�ه في االتفاق العال�ي م$ أجل اله��ة اآلم�ة وال�، وذل� به�ف: ال
��ع ال�هات ال�س��ة الي تعامل مع ��ا ��قN الفائ�ة ال�هاج�F$ت!ح	� مpادر ال�Cانات لB انات�Cل ه�ه ال	وت�ل ،

��ة وت�[�P ت!اج� ���ة على ال�هاج�F$ال��ج!ة في ع�ل�ة الC���ة على األدلة، واتrاذ الق�ارات الC�، ورسP ال<�اسات ال
 مkش�ات ح����ة.

قCلةدع!ة  .10>�ى اتrاذ ال�اب	� الالزمة ل�<	� ت�!Fالت ال�هاج�F$،  ال�ول ال��سلة وال اتrاذ إج�اءات وذل� Bإل
� ت�لفة إرسال ال�!Fالت والع�ل على زFادة ت�فقها م$ خالل ق�!ات رس��ة��r Bاس�rام الق��ات ال��ی�ة. ل

قCلة�ول الح@  .11>�لة إلى  ال َّ!��ى ال�[� في اإلعفاءات ال���CFة على األم!ال الُ ، وت!ف	� ال�عP ال��سلة�ول العل
�!ل!جي واإلدار� � ، ح<i ق!ان	$ و��وف 3ل دولة.ال�الي وال
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  :ثان�ًاC�<3 لل��L
 :تأه=ل ال�هاج
 قCل ما والأه	ل ال�رiF خ�مة لق��Pال�ول ال��سلة  �J!ماتم!ح�ة تاBعة ل خ�مات نقا� ال�[� في إمJان�ة إن&اء .1

���!�ا یفN مع الق!ان	$ ت�ت	hات وت<ه	ل ال�راس�ة وال�عادالت ال&هادات على ولل�pیN الB ة ال<ف��� ال!�
 . دولة ل�ل ال�ول�ة وااللdامات

�ل في ه�ه ال�ول، وت��ی� ال�هارات ال�|ل!+ة ب!ض!ح، ال��ام Bإج�اء دراسات دورFة ح!ل اح�اجات أس!اق الع .2
PاتهF!لف م<r�B $Fهاج���هارات ومkهالت الB اف� .ووضع آل�ات م&�3ة لالع

�!ل!ج�ة الي ل�ق; بC	�ة الع�ل في ض!ء تأث	�  .3�أه��ة تعdFd ق�رات ال�ول الع�+�ة لالسع�اد لل��� مع الغ	�ات ال
 ال�|ل!+ة خالل الف�ة ال�قCلة، وال�اجة لأه	ل ال&hاب لالل�اق بها.ذل� على ن!��ة ال!�ائف 

  :3ثال�ًاL
 :االس�فادة م3 ال�ق��ات ال��ی�ة ل��N=3 ال�هاج
��ل تعdFd الق�رة على ت|!�F ال�ول الع�+�ة واس�rام الق��ات ال��ی�ة لل!اصل مع ال�هاج�F$ أول!Fة في ض!ء أه��ة تل�  .1�

	J�قCلة�ول ال$ ال�هاج�F$ وض�ان ال!اصل الفعال ب	$ ال�هاج�F$ وحJ!مات األداة في ح�ا�ة وت>�لهP م$  ال��سلة وال
�عای	� الع�ل ال�ول�ةB ة��!ع ال�هاج�B $F�ق!قهP، و�3ا ال��ازعات وض�ان ت��هP م$ ان�از معامالتهP أجل ت<!Fة ال	J�، وت

علقة Bالأش	�ة واإلقامة وتpارFح الع�ل وال��ان االج��ون�ًا.الJاعي إل�� 

�!ل!ج�ا والق��ات ال��ی�ة  اس�rام .2��ون�ة الJات اإلل�p��لفة ذات والr�لعdFd ال!اصل ب	$ ال�هات ال�J!م�ة ال
; االpلة Bاله��ة في إ�ار نهج ال�J!مة Bأك�لهC@ أث	ة؛ ح���<	N ب	$ ال�J!مات ل�<	$ ح!3�ة اله، و�3ل� لل

�اعات ع$ Bع�.الف�ة األخ	�ة فعال�ة ه�ه  ال!سائل و�مJان�ة ال!اصل وعق� اج

�!ل!ج�ا االتpال وسائل م$ االسفادة .3� وال�kس<ات ال�فاءات ب	$ ال!اصل وشJhات ال&�اكات ل|!�F ال��ی�ة وال
�|قة في ن[�ائهP الrارج و+	$ في الع�+�ة� .الع�+�ة ال

4.  Pان|القه ���J	$ ال�هاج�F$ م$ اال�الع على اإلج�اءات وال�ق!ق وال!اجhات متعdFd اس�rام الق��ات ال��ی�ة ل
قCلةم$ >�ى ال�ول ال  .ال�ول ال��سلة إل

�ون�ة ل .5Jات اإلل�p���&ار3ة ج��ع أص�اب ال�pل�ة ال�ع�		$، وذل� أه��ة اس�rام الB فعال�ات لل�!ار P�]�
ى �|�ة وال�غل!�ة ع$ تp��ح و  ،م�ار+ة خ|اب ال��ا{�ة :نهج شامل �ع�ل على به�ف ال!صل إل�الp!رة ال

قلة وال&املة لق�ا�ا اله��ة  وض�انال�هاج�F$، ورفع ال!عي B&أن اله��ة، >� ت�ق	Nفي الي ت<هP الغ|�ة ال
��ة ال<الم واالسق�ار� .وال
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  :عًاP3راL
 :معال�ة ال�غ
ات في ح�اQة ال�هاج
�3ة ال�<�!ل�ة م�Cأ على الأك	� .1&�قCلة �ولالو ال��سلة  ال�ول ب	$ ال>� ل�عا�ة م!ازنة ورؤ#  مقار+ات ووضع ال

قCلة �ولةال ت�اه وواجhاتهB P�ق!قهP وت!ع	هP أس�هP وأف�اد ال�هاج�F$ حق!ق  وح�ا�ة>�  .ال

�ا��ة واالقpاد�ة�ق!ق ال لعdFdاتrاذ اإلج�اءات الالزمة أه��ة  .2�ا یفN مع الق!ان	$ لع�ال ال�هاج�F$ ل االجB
 .ال!���ة وااللdامات ال�ول�ة ل�ل دولة

ى الأك	� .3 م$ أجل ت�ق	N  ع�� وضع ال<�اسات واح�ام ال��امة اإلن<ان�ة لل�هاج�F$ اإلن<ان حق!ق  م�اعاة أه��ة عل
�اعي�اســـ� االجى لةCقوال�<ـــ ال��ســـلة �ولال في م<ـــاه�ات ال�هاج�F$ ولعdFd ال �ا یفN  ح�ٍ  علB ســـ!اء، وذل�

 .مع الق!ان	$ ال!���ة وااللdامات ال�ول�ة ل�ل دولة
��ع اإلن<ان حق!ق  مhاد� اح�ام ض�ورة .4� ألسhاب الل�!ء أو ال�ه�� دول إلى بل�انهP �غادرون  ال�ی$ األشrاص ل

قCلة �ولةال إلى رحلهP ی�افN ال�� القان!ني وضعهP ع$ ال�[� Bغ� ق<�Fة>�  .ال

�ام إع|اء .5 ذو�  واألشrاص ال<$ وh3ار واأل�فال ال�<اء م$ ال�هاج�F$ م$ وال�ه�&ة ال���فة Bالف�ات خاص اه
وخاصًة في �ل األوضاع غ	� ال�<C!قة ال�اج�ة ع$  ال�<اء، ض� القائP والع�ف Bالh&� اإلت�ار وض�ا�ا اإلعاقة

ى ال�هاج�F$. 19-ان&ار جائ�ة 3!ف	� �ا ه�ه الف�ات معمل وضع ب�امج للعاو  وت�ا��اتها علB iاس� ه&اشة مع ی
،Pوضعه Pه���ا��ة واالقpاد�ة وال�<اع�ة ال��ا�ة وم والق!ان	$ لل&�Fعات وفقاً  ��اج!نها اليوال�ف<�ة  االج
�اBات وت|!B �F�ق!قهP، للع��F ب�امج ووضع ال!���ة،�<	N ب	$ B وذل� الف�ات، ه�ه الح�اجات م�اسhة اسال

لف ال�هات rي و م�!# ال!�>�ى ال  ال�ول مع +العاون وال�kس<ات ال�J!م�ة الي تع�ل في م�ال اله��ة عل
�ات]��  .الpلة ذات وال�ول�ة اإلقل���ة وال

6. ��p��ع ال��		d أشJال ل وح�ا�ة ال�ی��ة وال�عق�ات واإلسالم!ف!+�ا لألجانi الع�اء �اه�ة وم!اجهة الع���p  ال
$Fهاج���ارسات م$ ال����ة ت!��ة ح�الت ع�ل خالل م$ الع�F�pة ال� القل	�� اإلعالم ب!سائل Bاالسعانة م

�اعي ال!اصل ووسائل  .االج

قCلة�ول ال دع!ة .7>�ى ال لف  وفN ال&�Fعات ال!���ة العائلي لP ال&�لت�<	�  إلrم$ م $Fهاج���ا �عdز ح�ا�ة الB
  .الالزمة ال��ا�ة القان!ن�ة على حp!لهP أشJال الع�ف واإلت�ار واالسغالل وض�ان

 األزمات. أوقات وخاصًة في وحق!قهP لل�هاج�F$ ض�ورة ت!ف	� ال��ا�ة .8
9.  Nاف!�ا یB $Fهاج���ع ال�ولي في ال�<اع�ة ال�ال�ة والق��ة والع	��ة لل�ول ال���فة لل��الأك	� على أه��ة دور ال

�ل اس�افة هkالء األشrاص، وخp!صاً �ال�ول ال���فة ع�C  ل�اح�ة م<اع�ة حJ!مات مع الق�رات ال!���ة ل
�ع[P األح�ان م$ B Pــــــ�فة وال�ی$ ه���عات ال����ع أوجهها ل&ــــــ�ائح ال�B امة���ة ال�<ــــــ�ال�Cامج الي ت�قN ال

 الفق�اء والف�ات ال�ه�&ة.
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10.  Pوم<اع�ته $Fهاج���ع ال��ني الrاصة Bال�ال�ات ال�غ�+ة ل�عP ال���ات ال]�على االن�ماج أه��ة تعdFd جه!د م
��فة، وذل� م$ خالل تق��P ال�رiF الف�ي واللغ!� الالزم لهP و�م�ادهB Pال�عل!مات الالزمة >��عات ال��في ال

��فة واح�امها>�  .لهP ل�ع�فة حق!قهP وواجhاتهP والع�ف على ق!ان	$ وأن[�ة ال�ول ال

علقة أه��ة  .11��عای	� الع�ل ال�ول�ة وتعdFd دور ال�J!مات �ور ش�3ات ال!��� وض�ان بتhادل ال�Crات الB امهاdال
 في م�اhmة ع�ل تل� ال&�3ات.

�اعي تعلB Nال��ان �دة األ��اف عمhادلة ث�ائ�ة أو إقل���ة أو مت&��ع عق� اتفاقات  .12 نقل&ــــــأن إمJان�ة Bاالج
�<ــــــhة للقاالســــــJ�وفقًا ل�ا جاء في االتفاق العال�ي م$  م<ــــــ!Fات ال�هارات، ع�ال ال�هاج�F$ في ج��عاقات ال

�ة وال�[ام�ة.]�� أجل اله��ة اآلم�ة وال

�ا في ذل� االتفا�mة  .13B $Fهاج���ا�ة الع�ال ال�B ات ال�ول�ة ذات العالقة�mام إلى االتفا�ت&��ع ال�ول على االن�
ى الع�ل معهP، ال�ول�ة ل��ا�ة حق!ق ج��ع الع�ال ال�هاج�F$ وأف�اد أس�  �ا ال!���ة ال&�Fعات تع�یل علB $��� 

 .الع�ال م$ الف�ة له�ه الالزمة ال��ا�ة

  :ام�ةخام ًاS� :م�اق�ة م�اهج معال�ة اله�
ة غ=
 ال
1. Pاف�ة دعJة م���ة شJhات م$ وال!قا�ة Bالh&� واإلت�ار ال�هاج�F$ وته�iF ال�[ام�ة غ	� الهF���ة ال]�� الي ال

��ى Bالh&� واإلت�ار ال�هاج�F$ ته�iF م$ ن&ا�ها � �rا��ها ال!��ة خالل م$ وذل� اإلرهاب�ة، األن&|ة إلB 

  .ودع!ة ال�ول لالن��ام إلى االتفا�mات ذات الpلة ،وتفع	لها ل�ل� الالزمة الق!ان	$ وس$
 واإلت�ار ال�هاج�F$ ته�iFاله��ة غ	� ال�[ام�ة و  rB|!رة ال!��ة في واإلعالم�ة العل���ة ال�kس<ات دور ت!س�ع .2

�&hالB عادهاBلفة وآثارها وأr�  .ال
ى القان!ني وال�خ!ل ال�[ام�ة لله��ة م!سعة م<ارات ت!ف	� .3 قCلة �ولال إل>��ا یفN مع ال�!اث	N وال�عاه�ات  - الB

 :خالل م$وذل�  – ال�ول�ة ذات الpلة
 ال�عل!مات؛ م$ وغ	�ها والع�ل واإلقامة ال�خ!ل ش�و� B&أن ال�عل!مات ت!ف	�  .أ

�ح زFادة  .ب� وال�ه�ي؛ الف�ي ال�رiF وف�ص ال�راس�ة ال

 وال�!س��ة؛ وال�kقة ال�ائ�Fة اله��ة ف�ص زFادة  .ج

لفة ألغ�اض واإلقامة ال�خ!ل تأش	�ات على ال�p!ل إج�اءات ت<ه	ل  .دrم )،Pعل� ال�قافة، ،العل�ي الh�@ ال
،iFر� ال!���ة؛ والق!ان	$ ال&�Fعات ح<i) وغ	�ها ال

�ع ت�<	�  .ه�  .ح<i ال&�Fعات والق!ان	$ ال!���ة العائلي ال

ى الأك	� .4 �قار+ات ال�[ام�ة غ	� له��ةا مJاف�ة وسائل تق�ر الي األجل قp	�ة ال<�اسات تق�ن  أن ض�ورة علB 
�!Fة�ى الأك	� خالل م$ ال�[ام�ة غ	� اله��ة م$ ت�فقات ل�rوج ال�افعة ال��رFة األسhاب تعالج األجل �!Fلة ت  عل

��ة، اله��ة ب	$ االرتhا���[!ر أن ح	@ وال� .لل�&Jلة ال��رFة األسhاب لعالج �Jفي ال األم�ي ال
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  :األه�اف سادسًا W=قXاكات ل�
Pاله�
ة في خFة ال����ة ال� ��امة و\دارة م �ق/ل  ذات الZلةتعYLY ال�
 8
 :ال��قل ال�9

�امة  .1>���ة ال���ة، وذل� م$ خالل ت�ف	� أه�اف خ|ة ال�والي  2030الأك	� على أن اله��ة هي ال!جه اآلخ� لل
��ة �ى اله��ة، ح	@ أن الفق� والh|الة �ع�ان م$ أهP األسhاب ال�افعة لله��ة، و+�ل� فإن ت س�J!ن لها تأث	�ًا C3	�ًا عل

 ال��سلة�ول ال���ة الC$ ال	ا أن م$ خالل ت�<��ار س!ف �rلN ف�ص ع�ل ج�ی�ة، 3��ارة واالس�ة وت<ه	ل ال
ى ال�� م$ الع!امل ال�افعة لله��ة.   ت�<	$ ف�ص الع�ل والعل�P م$ شأنه أن �ع�ل عل

ى ال<عي م!اصلة .2 ��ة خ|w في اله��ة ت��	$ إل�!# ال��لي، الع�+�ة ال�ول في ال!���ة ال>�ى ال ، و�3ل� عل
�ا وذل�B Nف��ة فأه�ا مع ی��امة ال>� .2030 ال

�ام .3�ة الع�+�ة Bال�فاءات االه�����ة جه!د ل�عP م�ها االسفادة وت&��ع Bالrارج ال��امة ال>� ال��سلة �ولال في ال
قCلة>���ة ب�امج ل�عP وت�ف	dها ،وال��!ل!ج�ا اك<C!ها الي وال�Crات ال�ع�فة ونقل ال!���ة، ال�ى ال��ی�ة وال  إل

Pاألصل�ة، دوله Pس<ات ور+|هk�  .تpprهP م�االت نفD في تع�ل الي الع�+�ة العل��ة وال��انات Bال

4.  dFdع��ة ل��ك ب	$ ال�هات الفاعلة في م�ال الع�ل اإلن<اني وتل� العاملة في م�ال ال&�ت&��ع الw�|r ال
��ة ال!���ة.�  ال�<اع�ات اإلن�ائ�ة �!Fلة األجل ال�اع�ة لالقpاد وخ|w ال

ىالعام والrاص في م�ال اله��ة والق�ا�ا ذات الpلة $دعP ال&�اكة والعاون ب	$ الق|اع	 .5 هام ال�ور ال ، Bال�[� إل
�ا��ة م$ أهP ح	@ للق|اع الrاص، �ي األخ	� ل��Cأ ال�<�!ل�ة االجCاص وتrمة والق|اع ال!J�$ ال	تع� ال&�اكة ب

 ت&��عها.ال�hاد� الي ��i أن ت��ص ال�ول الع�+�ة على 

لف  .6rه في مB |لع�ني ن[�ًا لل�ور الهام ال�� ت���ع ال���ات ال]�ت&��ع ال�J!مات على تعdFd ال&�اكة مع م
 م�االت اله��ة.

ى  الأك	� .7 ��ةعل��اعي في ت�ق	N ال�اس� االج��ع ال<�اسات الي  وه! األم� ال�� ،أه��ة ال&�J$ ت���قه ب�
�!ع واإلى ال ى ال�فا� عل �ا یفN معتkد� إلB ،ع����امة  دماج ال�قافي وتع�ل على م&ار3ة ال>���ة ال�خ|ة ال

2030 $Fهاج���ة وال�[ام�ة و�عالن ن	!F!رك م$ أجل الالج�	$ وال]��  .واالتفاق العال�ي م$ أجل اله��ة اآلم�ة وال

�ات ال�ول�ة واإلقل���ة في م�ال ال!اصل مع ال�ال�ات ال�غ�+ة في  .8]��ت&��ع ال�hادرات الي تق!م بها ال�ول وال
��ة في �، و�3ل� ال�hادرات الف�د�ة الي یق�م بها ال�هاج�ون به�ف إفـادة ال�ول ال��سلةسC	ل تعdFd جه!د ال

�االت�لف الrاألصل�ة في م Pاأو�انه��ا یB ة، وذل���  .شى مع الق!ان	$ واألن[�ة ال!�

ى الأك	� .9 ��ة؛ خ�مة في ال�هاج�F$ ت�!Fالت ل!ضع ال�اذBة ال�!افd ت!ف	� أه��ة عل� :خالل م$ وذل� ال

 ينفاقاإلوالع�ل على زFادة ال!عي  ال��سلة�ول لوضع ب�امج ل��ب ت�!Fالت ال�هاج�F$ لالقpادات ال!���ة ل  .أ
$Fهاج�� ؛ل�# أس� ال

�ارات ال�هاج�F$ في أو�انهP األصل�ةوضع ب�امج   .ب���ع اس& ؛ل
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���ة، وت!ف	� ح!افd ل�ق	N  ال��سلة�ول الدع!ة   .ج���ار في ال�&ارFع الف�د�ة وال�لل�[� في ت�!Fع ق�!ات االس
وت!ف	� ال[�وف ال�الئ�ة ل�ق	N االسفادة القp!# م$ تل�  ،أقpى ق�ر م$ االسفادة م$ ال�!Fالت ال�ال�ة

�ا��ة واالقpاد�ة. ال�!Fالت��ة االج�  في دفع جه!د ال

��ة ول�<; ب�یًال  .10��!Fل ال��ة إال أنها ل�<; ال��pر األساسي ل�الأك	� على أه��ة ال�!Fالت في دفع ع�لة ال
�!Fة ال�ول�ة ن[�ًا ل�ب�بها وع�م الق�رة على �mاسها و�mاس تأث	�ها على مJاف�ة الفق�.�  لل�<اع�ات ال

11.  $	��ات ال�ول�ة واإلقل���ة ذات الpلة Bاله��ة، ت�]��ال&�اكة القائ�ة ب	$ األمانة العامة ل�امعة ال�ول الع�+�ة وال
�3ة الي یP ت�ف	�ها &��ات، وخ|w الع�ل ال]��م$ خالل م��3ات الفاهP واتفا�mات العاون ال�!قعة مع ه�ه ال

 في ه�ا اإل�ار.
  
 :3==�=F 3 الفل=IالالجP ر خاص�Xم  
�ع ال�ولي ل�!اصلة تق��P ال�عP الالزم ل!3الة األمP ض���ا �&�ل دع!ة الB $		��ام ودعP الالج�	$ الفل<|	�ورة االه

 Pاهه��ل م<�!ل�اتها ال�املة ت��ها م$ م!اصلة ال��ام بJ��ا �B (أون�وا) $		���ة لغ!ث وت&غ	ل الالج�	$ الفل<|	�ال
��ة ذات الpلة،��!جi ق�ارات األمP الB  الق�ار iج!�B Pه�والأك	� على حN الالج�	$ الفل<|	�		$ في الع!دة إلى و�

 Pاألم$ رق Dل��ع ال�ولي Bال�غw على إس�ائ	ل (الق!ة القائ�ة Bاالحالل) إللdامها 194الpادر ع$ م��، وم|الhة ال
��ا في ذل� اتفا�mات ج��� والق�ارات الpادرة ع$ األمP الB ام القان!ن ال�ولي���ة، ووقف س�اسات الع�وان وال�pار Bاح

.Pه��		d الع���p الهادفة إلى م!اصلة ته�	� الفل<|	�		$ ع$ و�ى الdام ال�ول Bق�ارات  وال|ه	� الع�قي وال والأك	� عل
قلة على ح�ود ال�اBع م$ ی!ن	!/ ح�Fdان >�� 1967ال&���ة ال�ول�ة الي ت�ف� للفل<|	�		$ حقهP في إقامة دولهP الB ا

ف	ها الق�س ال&��mة الي ق� یkد� االع�اف بها 3عاص�ة إلس�ائ	ل (الق!ة القائ�ة Bاالحالل) إلى ت<ه	ل ع�ل�ة ال|ه	� 
 �F!هالع�قي لل<Jان الفل<|	�		$ األصل		$، Bالالي �hpح الفل<|	�	!ن أمام شJل ج�ی� لله�	� الق<�� في �ل س�اسة ال

�ة ال�ق�سة.الي تق!م بها دولة االحالل لل��ی 

  


