
غي ن،  اتفاقضاعفة الجهود إلبرام قادة العالم مُ على  ین على  اً قائمشأن الالجئین والُمهاجر
ةُأسس  ادئ و  صل  ةأخالقم

  

التاسع عشر من إلى عقده في  الذ ُدعي هاجرنالالجئین والمُ  شأنمؤتمر قمة األمم المتحدة یهدف 
ة في عصرنا، لمعالجة واحدة من أكبر الُمقِبل أیلول/سبتمبر  ات العالم ة هذا، وهي تحدیدًا  التحد حما

  .حثًا عن األمان والكرامةشر في سعیهم ومساعدة المالیین من ال

الحدود  عبرَ لنزوح على االرجال والنساء واألطفال قد أجبروا  منملیونًا  20شارة إلى أن أكثر من وتجدر اإل
ة   .صراع وعنف واضطهادجراء ما یجر من الدول

ضاً  اإلضافة إلى تلك المالیین، فهناك أ شر و مالیین آخر  و افتقارهم إلى  سببلنزوح إلى اضطرون ن من ال
ش، سُ  ضاً ، أوطانهمأو األمان في  ،أو الماء ،الغذاء وأبل الع ون على نحو متزاید أ سبب تغیر  والذ 

ة حرلوهناك العدیدون یتعرضون خالل نزوحهم . المناخ والكوارث البیئ عاملة للمأو للموت،  ، أولغرق في ال
ةال ن وحتى. ستغالل، أو لالوحش أمان  من التحرك أوالمهاجرن والالجئین  في حال تم إلى ِوجهتم الوصول 

اً المقصودة، ف ابوا قابلُ ما  غال ة المعتادة لألجانب،  االرت من  والُمعاناةالتجرم، ، و والعنففي أمرهم، والكراه
مة لحقوق اإلنسان ومیینما في ذلك سوء المعاملة على أید موظفی ،انتهاكات جس ، واالحتجاز ن ح

ة العدید من البلدان، ال فهناك ، ذاتهفي الوقت و . التعسفي، والحرمان من الحصول على الخدمات األساس
ما البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض  الترحیب س  ؛الجئین الفارن من العنفالمالیین التي قامت 

ع أنحاء العالم عدد ال ُ  وجد في جم   .حصى من أعمال التضامن والدعم لألشخاص النازحینو

ة الُمتمثلة في ولیته ؤ مسمن قبل وقد اضطلع المجتمع الدولي  ام ، األشخاصأولئك حما والبد اآلن من الق
  .بذلك ُمجدداً 

بیرة نحو  في الماضيوقد خطا العالم   ة یجاد حلول إلالتعاون خطوات    .ملموسةفعل

ة اال"اعتماد  علىعامًا  65 مرور تموز/یولیو ن من و صادف الثامن والعشر ُ و  شتفاق " الالجئینون ؤ الُمتعلقة 
ة 1951عام في  ة ، المعن ةحما ة الثان عد الحرب العالم  .الالجئین 



ستصورة أكبر حاجة اآلن ن العالم إ افةً  تعاون وٕایجاد الحلولأقل إلى ال ول   .من أجل النازحین 

ة هو القمة  ومؤتمر شأن هذا األسبوع تجر و . للعالم إلیجاد حلول فعالة ودائمةُمتاحة فرصة مثا مفاوضات 
غي على و  ؛النتائج المتوخاة لمؤتمر القمة ادة إلزعماء العالم اغتنام هذه الفرصة الفردة ن الُملتزمة ظهار الق

ة ادئالم قةتواف على الو  ،األخالق ةتلی نتائج  وث    .بهذه القض

ع أنحاء العالم من األشخاص  اآلالفعشرات هناك و  امیرغبون في جم وماتهم  في ق ما أن ح بتلك الخطوة، 
ة  س ان الرئ ع األد د علىجم ة والذ یوِجب  ،االجتماعي الدارج العرف تؤ ین ذال أولئك األشخاصحما

ة "لعین على المستطّ من  %80وقال  ،األخطاریواجهون  اس استطالع منظمة العفو الدول ترحیب ال مؤشرلق
الالذ یواجهونه االضطهاد من ب أو و األشخاص الفارن من الحر  قبلون سوف  مأنه" الالجئین . دهمفي 

دین انضم عدة آالف قد و  ةلمؤ سفام الدول ومات ل دعوة منظمة أو ة لح ، عادلة صورةإلى تقاسم المسؤول
ة تستضیف في عالم  ه البلدان النام للتوصل  "ولةمنظمة إنقاذ الطف"دعوة لمن الالجئین في العالم، و % 86ف

شأن ا استمرار لالجئین، إلى اتفاق جدید  أ طفل الجئ یهدف على وجه الخصوص، إلى عدم السماح 
ه للدون واحد ألكثر من شهر  متلق   .الالزم تعل

نة، سواءً و  ة لالجئین والمهاجرن،  الحلول مم ة لالنس النس أسره  م،مجتمعاتهأو  حیث یتعین على العالم 
س التنصل من الالم ة، ول ةسارعة نحو تقاسم المسؤول   .مسؤول

ة الموقِ  ،ونحن وم ن أن الالجئین والمُ  شأنأن مؤتمر القمة  نر ، عة أدناهالمنظمات غیر الح م  ُقرهاجرن 
ةإحداث  شرمن مالیین تصب في صالح ال تغییرات حیو حاجة ماسة إلى ذلك والمجتمعات ال ومع . التي 

ق فإن قلقاً  ،ذلك ة الالزمةلقادة إزاء عدم إظهار الساورنا  اً عم اس   .لتحقی ذلك إلرادة الس

ار ا ةمد في تحقی ذلك، سیتوقف على لنجاح وفي هذا الصدد، فإن مع قة الختام المتواف  احتواء الوث
ومات    :على ما یليعلیها من ِقَبل الح

ة القائمة ذ یز وتنفتعز  -1 ًا القانون والمعاییر الدول الالجئین وحقوق اإلنسانحال المعاییر و ، الخاصة 
ع األشخاص  ة جم حما الء اهتمام خاص  ،ینالنازحالمتعلقة  ة بمع إ اجات وُمعالاالتلب ة أوجه جحت

ما یخص  ًا، األطفال، وحقوق اإلنسان لألشخاص القصور ف  ،هاجرنوالمُ  ،والالجئینالنازحین داخل
ضاً وفي حال وجود غض النظر عن وضعهم،  الخاص وضع الهجرة عن غض النظر  أطفال، وأ

انب ًا   .والدیهم أ



ة نظام عالمي االلتزام بإرساء  -2 ومات الدول في تحمل ضمن مشار ة ح الالجئین، لترحیب امسؤول
ل بلد من البلدان على أن ، ومساعدتهم ،وحمایتهم حصة قوم  ة  فاء بتلك  فيعادلة المشار اال

ة إجراءات االلتزامات، وتحدید   .التنفیذبوضعها موضع  وااللتزام، ذلكملموسة لتحقی فعل
ة  إقرار -3 ادئ وخطو توجیه ة توفیر النحو وضع م  هم عرضة الذینساعدة الالزمة للمهاجرن المُ و حما

 .للمخاطر أثناء نزوحهم وعلى الحدود
ة لحقوق لتزامات اال صورة صرحةف اعتر اال -4 م ة واإلقل المنصوص علیها في المعاهدات الدول

ة مصالح ل اإلنسان، عهم أو وضوضع حد لممارسة احتجاز األطفال على أساس و ضلى، الفُ الطفل حما
ائهم  .مهاجرن وضع آ

ستند إلى معاییر نحو إرساء، المعالم خارطة طر واضحة وضع -5 شأن الهجرة حددةم إطار عمل   ،
عة لهجرة قنوات موسّ في ذلك ما ، 2018عام  خاللالتي یتعین اعتمادها ، و اآلمنة والُمنّظمة والمنتظمة

ات المهارات ع مستو رامج التقیوجمع شمل ، الِعمالة بجم م، و   .ماألسرة، والتعل

ضاً  ، أن ترتفع إلى مستو التحد الُمتمثل وعالوة على ذلك، فإنه یتعین على منظمات المجتمع المدني، أ
ومات ذلك مع الالجئین ،في النزوح غیر المسبوق لألشخاص، وذلك من خالل شراكة مع الح والمهاجرن  ،و

ان ل م ه ا إلى هذا هو ما نسعىو  .على وجه المعمورة والمجتمعات في  ام    لق

قها ال تعدو أن تكون سو تكرار  ائجنتوهذه ال اً  اللتزامات القائمةلالتى نتطلع إلى تحق  أقلتكون  ، أو رماحال
ة ارها نجاحاً  ؛ورما تنتقص منهاأو منها،  فاعل ن اعت م التالي فال  ة حال، فإننا . و الدول  نحثُ وعلى أ

 .األعضاء على اغتنام هذه الفرصة غیر المسبوقة

  

    :الموّقعون 

انزا األمرمنظمة     تانیأل

  ةمنظمة العفو الدول

  منظمة الوصول إلى الملجأ

ة   ة الدول   منظمة رعا



س     ارتاس إینتیرناتیونالی

ز دراسات الهجرة     مر

ة  ة العالم   وهیئة الخدمات الكنس

ي   لالجئین المجلس الدانمر

ة لشؤون الالجئین ة العالم اس، المنظمة الیهود   ه

    هیومن رتس ووتشمنظمة 

ة للهجرة ة الدول   اللجنة الكاثول

  يائتالف االحتجاز الدول

ة   لجنة اإلنقاذ الدول

ة   منظمة أطفال في حاجة إلى الحما

ة لحقوق المهاجرن والالجئین ة الوطن   الش

ة لش وم   الهجرةون ؤ اللجنة غیر الح

جي لالجئین   المجلس النرو

ة   سفام الدول   منظمة أو

  منظمة إنقاذ الطفولة

االبرني ة س ة الهجرة الدول   ش

  ة إغاثة األطفالقر  

 االتحاد اللوثر العالمي


