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##   _ األزم# ة_ خال# ةمزألا ل لالنقسا# ةمزألا لالخ م قابلي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن  unteilbarغي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر

 .         . إّن        الحالي# َة األزم# ة خال# ةمزألا ل حّدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة الّسابق# ةةستزّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح داّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د المساواّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةة فعد# ةمزألا لالخ م الحجّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م بنفّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا س ليّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا س ولك# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن جميعاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، علينا الوباّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء يؤث# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر
الصحي# ة                 ال# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رعاي# ة علةيحصلا ةياعرلا ى الحصو# ةمزألا ل يستطيعون وةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال وجوّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي مهدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دون العالّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م أنحاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء جميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي الناةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف س م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن والمزيد المزيد

.اللّازم# ةة األولةيحصلا ةياعرلا ى.             الم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رتب# ة فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي الش# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ركا.ىلوألا ةبترملا يف ت تفيد فهةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي اةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي القتصاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف ي ب# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رام.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف يداصتقالا زيفحتلا جةالتحفيز م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن المليارا.ىلوألا ةبترملا يف ت أّما
 . والتعليمةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي              الثقافةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي والقطا.يميلعتلاو يفاقثلا ع الصحةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي والنظا# ةمزألا لالخ م البيئ# ة حماي# ة فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي لالستثمار ملّح# ة حاج# ة اآلن هنا.يميلعتلاو يفاقثلا عاطقلاو يحصلا ماظنلاو ةئيبلا ةيامح يف رامثتسالل ةّحلم ةجاح نآلا ك يوجد

 . نح# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن              تعايشنا وتهدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د اجتماعيًا مقبول# ة ونظ# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ريّا.ىلوألا ةبترملا يف تةالمؤام# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة السامي# ة ومعاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح داّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة العنص# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ري# ة قصنحن .انشياعت ددهتو اًيعامتجا ةلوبقم ةرماؤملا تاّيرظنو ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلا ص أصبحنحن .انشياعت ددهتو اًيعامتجا ةلوبقم ةرماؤملا تاّيرظنو ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلا صصق ت نفسهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، الوقنحن .انشياعت ددهتو اًيعامتجا ةلوبقم ةرماؤملا تاّيرظنو ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلا صصق ت وفةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي
 . بشدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة   ذل .ةدشب ك نعار .ةدشب كلذ ض

ي  هكذا     جبةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال يستم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ّر أن ! للوضةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع

           : ّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دفةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع       قاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دري# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نةعلةيحصلا ةياعرلا ى يعوّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دوا ولّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م آمن# ة وظائعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف لديهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م ليّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا س الذي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن األشخاعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ فئاظو مهيدل سيل نيذلا ص الوراّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي يت# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ركوا بأن مهّدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دون منّا العديد
الحدوّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د                  علةيحصلا ةياعرلا ى منهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م المح# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رومون أو مشت# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رك# ة مساك# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي يعيشوا أن يجب الذي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن الالجئون منز# ةمزألا لدودحلا ىلع مهنم نومورحملا وأ ةكرتشم نكاسم يف اوشيعي نأ بجي نيذلا نوئجاللا ؛ لديهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م ليّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا س أو إيجارهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م

والعنص# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف ي              اليمينةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي العنعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف ضحايا حتةيحصلا ةياعرلا ى أو السامي# ةةوالتمييزّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، ومعاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح داّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة بالعنص# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ري# ة المتأث# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رون األشخاعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ فئاظو مهيدل سيل نيذلا ص ألوروبادودحلا ىلع مهنم نومورحملا وأ ةكرتشم نكاسم يف اوشيعي نأ بجي نيذلا نوئجاللا ؛ الخارجي# ة
الذي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن              المدارةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف س وأطفا# ةمزألا ل المنزلةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي العنعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف ضحايا الوباّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ءّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، لخط# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر الفئا.ىلوألا ةبترملا يف تةالمع# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رض# ة أقار نيذلا سرادملا لافطأو يلزنملا فنعلا اياحض ،ءابولا رطخل ةضرعملا تائفلا ب للسامي# ةدودحلا ىلع مهنم نومورحملا وأ ةكرتشم نكاسم يف اوشيعي نأ بجي نيذلا نوئجاللا ؛ علّقوالمعاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف ي

تعليمهّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م.
ورعاي# ةة                 بالتجزئ# ة والبيةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع التم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ريةياعرو ةئزجتلاب عيبلاو ض فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي الحماي# ةةممكن# ة تدابي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر تنفيذ تجعل# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن اللّواتةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي ه# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن األو# ةمزألا ل المقا# ةمزألا لالخ م فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي النساّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء إن

األطفا# ةمزألا ل.

التضام# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن    علةيحصلا ةياعرلا ى قائّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م مجتمةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع

 . ويتّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .ّم                أضععفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف سيكون وم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن ذل .ةدشب ك بعد أقوّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ى سيصبّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ ح وم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن العالمي# ةّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، األزم# ة تكاليعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف سيتحمّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل فيم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن حاليّا الفصّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل يتّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .ّم
م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن                  - للبيئ# ة وصديق عاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د# ةمزألا ل للعنص# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ري# ةّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، مناهةياعرو ةئزجتلاب عيبلاو ض مجتمةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي مًعا ط# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ريقنا نشق أن بإمكاننا كان إذا ما حو# ةمزألا ل اآلن اإلق# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رار

        . هنا    أن نظه# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر فنح# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن ظّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ّلاألزم# ة فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي حتةيحصلا ةياعرلا ى للجميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع أفضّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل حياّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة .لأجّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل بنا  -       التاّلعب يتّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .ّم ألنفسناةبأن نسمّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ ح ل# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن تضامنًا  .ةدشب ك

: نطالب نيذلا سرادملا لافطأو يلزنملا فنعلا اياحض ،ءابولا رطخل ةضرعملا تائفلا ب 

   . متساوي# ةةو      حقوو ةيواستم ق للجميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع وأجورةجيدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة أفضّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل عمّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل الّسالم# ة ظ# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_روو ةيواستم قوقح .عيمجلل ةديج روجأو لضفأ لمع ف المهاج# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ري# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نة  إج# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_راّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ءا.ىلوألا ةبترملا يف ت للعما# ةمزألا ل

      الجنّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا س حسب متساو بشكّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل ال# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رعاي# ة عمّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل توزيةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع

     الخوصص# ة وإلغاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء للجميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع مجاني# ة صحي# ة رعاي# ة

        : اإلقام# ةة    نو.يميلعتلاو يفاقثلا ع أو المالّي# ة الحال# ة ع# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن النظ# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر بغةياعرو ةئزجتلاب عيبلاو ض للجميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع وجيد آم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن سك# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن

      الش# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ركا.ىلوألا ةبترملا يف ت فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي المشارك# ة والمزيدةم# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن اةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي القتصاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د ّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دمق# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رط# ة

        األزم# ة تكاليعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف واألث# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رياّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء اقتصاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح ديّا األقوياّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء فيها يتحمّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل ض# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ريبي# ة سياس# ة

     ً اجتماعياًةوبيئيا عاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دل# ة اةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي القتصاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف ي تحفيز ب# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رام.ىلوألا ةبترملا يف تاكرشلا ديفت يهف يداصتقالا زيفحتلا ج

        األزم# ة م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن بشدّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة المتض# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ررّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة البلدان وّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دعّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م الديون عبّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء تخفيعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف

  –     -      الالجئي# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن استقبا# ةمزألا ل اإلنسانة لحقوو ةيواستم ق الّسك# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نةالمخالعفد ىلع نيرداق اودوعي ملو ةنمآ ف حّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل الحماي# ةةواللجوّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي الحق أجّمتيو .فعضأ نوكيس نمو كلذ دعب ىوقأ حبصيس نمو ،ةيملاعلا ةمزألا فيلاكت ل م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن

له    -    حدوّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح د ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال التضام# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن اآلن اليوناني# ة المخيما.ىلوألا ةبترملا يف ت     !م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن

            العالّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .م أنحاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،اعيمج انيلع ء جميةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ ع فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي األزم# ة علةيحصلا ةياعرلا ى للتغلب المقياةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو يف نوددهم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف س اإلنسان حقوو ةيواستم ق تكون أن يجب

       اليمينةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي واإلرها نيذلا سرادملا لافطأو يلزنملا فنعلا اياحض ،ءابولا رطخل ةضرعملا تائفلا ب السامي# ة ومعاّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح داّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ة العنص# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ري# ة ضد اجتماعةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي ميثاو ةيواستم ق

#SoGehtSolidarisch

الموافق    األحد الساع# ة   2020يونيو  14يو# ةمزألا لالخ م .  زواةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي ال 2ّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، الشار.يميلعتلاو يفاقثلا ع         فةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي الو مهدوجو ي بعضنا م# ةمزألا لالخ ماسقنالل_ن مساف# ة وعلةيحصلا ةياعرلا ى بمسؤولي# ة نتظاه# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر سوو ةيواستم قوقح .عيمجلل ةديج روجأو لضفأ لمع ف ّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ،
: نع# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر .ةدشب كلذ ض    سوو ةيواستم قوقح .عيمجلل ةديج روجأو لضفأ لمع ف اإلنت# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_رننحن .انشياعت ددهتو اًيعامتجا ةلوبقم ةرماؤملا تاّيرظنو ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلا صصق تّنإ .ةَيلاحلا ةمزألا لالخ ةّدح دادزتس ةقباّسلا ةاواسملا مدعف .مجحلا سفنب سيل نكلو ، وعب# ةمزألا لالخ ماسقنالل_نيلباق_ر
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