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I would like to welcome all the participants in today's conference and wish all of us productive and successful meeting 
which will promote the public awareness of the issue of Jewish refugees from Arab countries and the need for 
historic justice. The Ministry of Foreign Affairs, under the leadership of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 
Affairs Avigdor Liberman, is working constantly with the relevant government ministries, and with the international 
community to promote this issue on the Israeli and world agenda. On behalf of the Ministry of Foreign Affairs I would 
like to thank you all for your participation and contribution to today's important discussions.

Danny Ayalon, Deputy Foreign Minister

The Jewish people’s rich and long tradition spans over two thousand years. Our strength comes from our historical 
roots, which grow out of diverse traditions and culture. The story of the Jews of Arab countries is an integral part of 
Jewish history. However, despite their impressive size and glory, the memory of Jewish communities in Arab countries 
has been erased from public consciousness. The suffering, the persecution and the cruel suppression they endured 
were completely forgotten with the establishment of the State of Israel. After decades of forgetting and repressing 
our history, the time has come to tell their story and to make sure it is anchored in our collective memory as a nation. 
Further to the government’s decision, I will lead the Ministry for Senior Citizens to realize the resolution to register and 
document the rights, property and heritage of the Jewish communities from Arab countries. The Ministry for Senior 
Citizens is implementing a national program whereby every refugee household’s personal story is documented to 
ensure that the voice and testimony of the Jewish refugees enter the education curriculum and the annals of history.

Dr. Lea Nass, Deputy Minister for Senior Citizens

I am pleased to welcome you to the international conference entitled “Justice for Jewish Refugees from Arab Countries.” 
The World Jewish Congress is delighted to co-sponsor this conference together with Israel’s Ministry of Foreign 
Affairs and the Ministry for Senior Citizens. We are also very proud to co-host this conference in association with the 
International Council of Jewish Parliamentarians and the U.S. based group, Justice for Jews from Arab Countries. As the 
formal representative of Jewish communities in 100 countries around the world, where a third of all Jewish refugees 
were resettled, the World Jewish Congress is working to raise the international profile of this painful and still unsolved 
issue with governments, parliaments, International organizations and the public. Finally after sixty four years, Israel 
and the Jewish world are taking concrete steps to bring historical justice to the Jews of Middle Eastern and North 
African descent who today constitute a majority of the citizens of the nation state of the Jewish people.  

Ronald S. Lauder, President, World Jewish Congress
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אני מקדם בברכה את כל באי הכנס, מהארץ ומהעולם, ומאחל לכולנו כינוס פורה ומוצלח שיקדם את המודעות הציבורית 
בסוגית הפליטים היהודים ממדינות ערב, והצורך בהשגת צדק היסטורי. משרד החוץ בהובלתו של סגן ראש הממשלה ושר 
החוץ אביגדור ליברמן פועל ללא לאות אל מול הממשלה בירושלים, ואל מול הקהילה הבינלאומית, להעלות את הסוגיה 
ולהשיג צדק ושוויון לפליטים היהודים ממדינות ערב. בשם משרד החוץ אני מודה לכם על השתתפותכם ותרומתכם לקידום 

הדיון הפורה והחשוב הזה. 

דני אילון, סגן שר החוץ

"העם היהודי נשען על מורשת ארוכה, המועברת מדור לדור מזה אלפיים שנה. כוחנו טמון בשורשים ההיסטוריים שלנו, 
המסתעפים ממסורות ותרבויות שונות ומגוונות. סיפורן של קהילות יהדות ערב, הוא חלק מהותי מההיסטוריה היהודית. 
הקהילות הללו, על גודלן ופארן, נמחקו כליל מהתודעה הציבורית. הסבל הרדיפות והפרעות האכזריות שחוו עם הקמת 
בזיכרון  יישמר  כי  ולדאוג  סיפורם  את  לספר  העת,  הגיע  והדחקה  שכחה  שנות  עשרות  אחרי  היו.  כלא  נשכחו  המדינה 
הקולקטיבי שלנו כעם.  על פי החלטת ממשלה, המשרד לאזרחים וותיקים בראשותי, אמון על מימוש ההחלטה לרישום 
יהודי ערב. משרדי פועל בימים אלו במסגרת תוכנית ארצית העוברת מבית לבית  ומורשת קהילות  זכויות, רכוש  ותיעוד 

ומתעדת באופן אישי את כל יוצאי מדינות ערב, כך שקולם יישמע ועדותם תיכנס לספרי החינוך וההיסטוריה".

ד”ר לאה נס, סגנית השר לאזרחים וותיקים

אני שמח לקבל את פניכם בכנס הבינלאומי "צדק לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב". הקונגרס היהודי העולמי מתכבד 
לארגן את הכנס החשוב הזה בשיתוף עם משרד החוץ והמשרד לאזרחים ותיקים. אנחנו גם מברכים על שיתוף הפעולה 
בארגון כנס זה עם המועצה הבינלאומית של חברי פרלמנט יהודים מרחבי העולם )ICJP( והארגון צדק לפליטים היהודים 
יוצאי ארצות ערב )JJAC(. הקונגרס היהודי העולמי מייצג למעלה מ-100 מדינות ברחבי העולם, אשר כוללות כשליש 
מהפליטים היהודים. הקונגרס היהודי העולמי פועל להעלאת הפרופיל הבינלאומי של סיפורם הכואב והבלתי פתור של 
 64 הפליטים היהודים בקרב ממשלות, פרלמנטים, אירגונים בינלאומיים, מעצבי דעת קהל והציבור הרחב. כיום, בחלוף 
וצפון  התיכון  המזרח  ליהודי  היסטורי  לצדק  להביא  כדי  ממשיים  צעדים  נוקטים  היהודי  והעולם  ישראל  ממשלת  שנים, 

אפריקה וצאצאיהם, המהווים היום רוב במדינת הלאום של העם היהודי.

 רונאלד לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי 


