
 االلأأععززااءء٬، مممدددررسسسةة مممنننطططططقققةة ععاائئللااتتت االلممموووححدددةة بببييرركككلليي                                            
 
 بببغغضضض االلععاامممةة٬، االلمممدددررسسسةة للححضضضووورر طططططااللببب كككلل ححققق بببححمممااييةة مممللتتتززممموووننن أأنننننناا تتتععررففف أأننن مممنننككك نننررييددد              
 االلطططططااللببب أأسسسررةة أأفففررااددد مممننن أأووو االلطططططااللببب مممننن االلههججررةة وووضضضعع ععننن االلنننظظظظظرر
 وووااللتتتععللييممم االلتتترربببييةة االلممموووححدددةة بببييرركككلليي االلمممججللسسس مممقققااطططططععةة مممدددررسسسةة ااععتتتمممدددتتت 2016،٬ دددييسسسمممبببرر 7 فففيي   
 فففيي االلشششررععييييننن غغييرر االلأأطططططفففاالل ححققق ععللىى وووييؤؤؤكككددد مممههااججررةة للللععاائئللااتتت االلححمممااييةة تتتوووفففرر ررسسسمممييةة سسسييااسسسةة
 االلمممتتتححدددةة االلوووللااييااتتت فففيي االلععلليياا االلمممححكككمممةة قققبببلل مممننن االلححققق ههذذذاا تتتأأييييددد تتتممم كككممماا .االلععااممم تتتععللييممم ععللىى االلححصصصووولل
  االلفففللاانننيي ضضضددد Plyler ييسسسمممىى قققضضضييةة فففيي
 فففيي االلححققق للههممم االلطططططللااببب ججمممييعع بببأأننن ممموووقققفففهه ييكككرررر قققرراارراا االلمممججللسسس وووسسسييتتتخخذذذ 2017،٬ يينننااييرر 25 فففيي
 االلاانننتتتمممااءء أأووو االلههججررةة وووضضضعع ععننن االلنننظظظظظرر بببغغضضض للدددييننناا٬، االلععاامممةة بببااللمممدددااررسسس االلااللتتتححااققق
 .االلطططططاالل أأسسسررةة أأفففررااددد مممننن أأووو للللطططططااللببب االلددديينننيي 
 
 االلججووودددةة ععااللييةة االلععااممم االلتتتععللييممم مممعع دددييننناا مممنننطططططقققةة فففيي طططططفففلل كككلل للتتتوووفففييرر ووومممسسسؤؤؤوووللييتتتننناا وووااججبببننناا ههووو للأأنننهه
 :مممدددااررسسسننناا فففيي للللممموووظظظظظفففييننن االلااتتتججااههااتتت ههذذذهه قققدددمممننناا للأأنننننناا وووررععااييةة٬، آآمممنننةة بببييئئةة فففيي
 
 أأععضضضااءء للأأححددد االلههججررةة ححااللةة ععننن االلمممععللووومممااتتت مممننن قققييااسسسيياا ررقققممماا ججععلل أأووو مممععللووومممااتتت تتتطططططللببب للاا ممموووظظظظظفففييننناا سسسوووففف
 االلضضضمممااننن ررقققممم للتتتوووفففييرر وووااللأأسسسرر االلطططططللااببب.  ححااججةة ههنننااككك تتتكككوووننن للننن ذذذللككك٬، ععللىى وووععللااوووةة .االلأأسسسررةة أأووو االلطططططااللببب
 االلمممدددررسسس للللأأشششكككاالل االلااججتتتمممااععيي
 
 مممععللووومممااتتت ععللىى االلححصصصووولل أأووو االلمممدددررسسسةة إإللىى االلوووصصصووولل أأججلل مممننن وووااللججمممااررككك االلههججررةة وووكككااللةة (ICE) طططططللببب إإذذذاا
 االلتتتععللييمممييةة للللخخدددمممااتتت مممسسسااععددد أأووو مممررااقققببب مممررااقققببب إإللىى مممبببااشششررةة وووأأشششاارر بببأأدددببب٬، ررفففضضض سسسييتتتممم فففإإنننهه االلطططططااللببب٬،
 . للللمممقققااطططططععةة االلقققاانننووونننيي االلمممسسستتتشششاارر إإللىى االلمممسسسأأللةة تتتححييلل سسسوووففف االلذذذيي
 
 قققاانننوووننن االلمممنننظظظظظمممااتتت إإللىى ييشششاارر وووسسسوووففف االلههججررةة ححووولل للأأسسسئئللةة إإججاابببااتتت ععللىى االلححصصصووولل مممدددااررسسسننناا فففيي شششخخصصص أأيي
 أأووو االلشششررققق االلععههددد االلححررممم وووخخللييجج االلقققاانننوووننن مممججتتتمممعع خخللييجج االلشششررققق مممرركككزز مممثثثلل االلمممححللييةة٬، رربببححييةة غغييرر االلههججررةة
 .ححيي ممموووقققعع ععللىى مممتتتوووفففررةة بببههاا االلممموووصصصىى االلأأخخررىى االلممموووااررددد
 
 فففيي االلمممححتتتمممللةة االلتتتغغييييررااتتت ححووولل بببااللقققللققق ييشششععرروووننن االلذذذييننن االلوووححييدددوووننن للييسسستتت للدددييننناا مممههااججررةة ععاائئللااتتت
 االلتتتمممييييزز أأشششكككاالل كككاافففةة تتتررفففضضض مممقققااطططططععتتتننناا أأننن تتتععررففف أأننن مممنننككك نننررييددد .وووااللااتتتححاادددييةة االلمممححللييةة االلسسسييااسسسااتتت
 أأووو االلإإععااقققةة أأووو االلههججررةة وووححااللةة وووااللتتتععبببييرر٬، االلججنننسسسييةة االلههوووييةة أأووو االلججنننسسس أأووو االلدددييننن أأووو االلععررققق أأسسسااسسس ععللىى
 .االلججنننسسسيي االلتتتوووججهه
 
 .أأوووللوووييتتتننناا ههممم طططططللاابببننناا :االلأأوووقققااتتت ههذذذهه خخللاالل مممننن للننناا للتتتوووججييهه للللمممقققااطططططععتتتننناا االلأأسسسااسسسييةة االلقققييممم تتتززاالل للاا
 بببععضضضننناا مممعع تتتععاامممللننناا .وووطططططللاابببننناا للأأنننفففسسسننناا ععااللييةة تتتوووقققععااتتت نننححممملل ووونننححننن .تتتنننوووععننناا فففيي نننفففخخرر ووونننححننن
 .بببنننززااههةة وووااللععممملل بببااححتتتررااممم االلبببععضضض
 
 بببإإخخللااصصص٬،
 <االلررئئييسسسيي>
 
 سسسييححااوووللوووننن االلذذذييننن أأسسسمممااؤؤؤههممم االلتتتااللييةة االلأأشششخخااصصص إإررسسساالل أأووو االلااتتتصصصاالل ييمممكككنننككك أأسسسئئللةة٬، للدددييككك كككااننن إإذذذاا
 :مممسسسااععدددتتتككك
 :االلمممدددررسسسةة مممدددييرر مممكككتتتببب
 االلتتتخخصصصصصصيي االلأأسسسررةة خخطططططوووبببةة
  :االلمممررااقققببب االلمممدددييرر مممكككتتتببب
	  
	  


