
 والالجئين المهاجرين كرامةصون و اإلنسان حقوق حول األديان بين المشترك اإلعالن

 وشؤون الالجئين المتعلقة بالهجرة العالمية االتفاقات حول األديان مؤتمر

 8102أيار  3

 نيويورك، نيويورك

 

وجهات النظر، اإلنسانية منها والروحية، حول  لمشاركة ، ممثلو مختلف التقاليد الدينية ومناطق العالم، مجتمعين اليومنحن

 هجرةال حول العالمي باالتفاقالخاصة  الجارية اتالعملي في كمساهمة، المتنقلينوصون كرامة األشخاص  اإلنسان حقوق

 نيويورك في المتحدة األمم في الدولية الحكومية المفاوضات إطار ضمن حاليا تجري التيو منتظمة،الو والمأمونةالنظامية 

 في الالجئين لشؤون ةالسامي المتحدة األمم يةمفوض رعايةلعملية استشارية تحت  يخضع الذي الالجئين حول العالمي واالتفاق

 .جنيف

 ؛االستضاف نحسوالرحلة التي يخوضها  جنبيالشخص األ لمشاركة األساسي الدافع المختلفة الدينية تقاليدنا عبر ندرك

 الترحيب بهدف عبر مختلف األديانو مجتمعاتنا داخل والسالم الحوار تعزيز في باالستمرار وقيمنا،بحسب تعاليمنا  نتعهدو

 المرتكبة؛ المظالمبوالتنديد 

 والتضامن األخوة روح، وخلق تنوًعا أكثرأقوى و مجتمعاتبناء  علىيساعدوننا اذ ، بالقادمين الجدد ترحيبنا فوائد نختبرو

 .والجماعي الشخصي اإلثراء على المستوىز وتعز   المخاوف تبدد التي

 األشخاص، عند أو داخل حدودهم، في التمتع بمعاملةبحق جميع نذّكر نعترف بالسيادة الوطنية لكافة الدول، أننا في حين و

تحقيق المطلوبة ل إلى الخدماتاالعتراف بحقوقهم اإلنسانية، بما في ذلك الوصول تأكيد تصون كرامتهم وتتميز باالحترام، و

ً  كمهاجرينلك الحقوق، بغض النظر عن وضعهم ت  مع الخير العام والقانون الدولي؛ وتماشيا

لحفاظ على السالم باالمعنية في معالجة األسباب الرئيسية للهجرة القسرية من خالل التزام متجدد  الجهاتإلى جميع  ننضمّ 

 العوامل األخرى التي ترغم األشخاص على الهجرة؛ لجةمعا واالستقرار والتنمية المستدامة بين األمم، باإلضافة إلى

ً  أنه ينبغيبنحن مقتنعين و  نمويحظى جميع األشخاص بكافة الفرص لل وأن ضرورة، توليس ،خياراً الهجرة  كونأن ت دائما

 وأمل؛ بكرامة بالدهم في واالزدهار

األطفال كالمستضعفين، اولئك ، وخاصة األفراد حلول مستدامة لجميعوحماية على التركيز على تأمين  جميعال نحثو

األشخاص الذين هم عرضة  ضحايا االتجار بالبشر، أووالنساء اللواتي في خطر والمنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين 

 ؛ آمنةأو العاجزين عن العودة إلى وطنهم بطريقة  ،للخطر بسبب تنقلهم في البلدان المضيفة

 وسوء ستغالللال فيتعرضون مهربينال فريسة والالجئون المهاجرون يقع ال بحيث القانونية المسارات بتوسيعالدول  نطالبو

 المعاملة؛

مسؤولية االهتمام باألشخاص ضحايا النزاعات  لتشاركتضامن آليات المعنية للموافقة على  الجهاتإلى جميع الدول و ننضمو

 الكوارث؛ووالعنف 

 مقاربة يتبن   الالجئين حول العالمي واالتفاق والمنتظمةوالمأمونة النظامية الهجرة حول العالميه ينبغي على االتفاق بأن نعتقدو

 والمنظمات المجتمعات تقوم به الذي المهم بالدورواالعتراف  والالجئين المهاجرين حالةمعالجة ل مجتمعال جميع شرائح تشمل

 ؛وعملي مكثف بشكل الدينية



األشخاص  ةالعاملة على استقبال واستضاف -دعمنا من خالل شبكاتنا المترابطة المؤلفة من منظمات ومجتمعات دينية  منقدّ و

المعنية بهدف توفير استجابة  الجهاتين الدول وكافة الغتنام هذه الفرصة الفريدة للعمل التعاوني ب - منذ مئات السنين األجانب

 ؛لشعوبالهائلة  ل الجماعية تحركاتلأفضل ل

 للعمل الفريدة الفرصة هذه من ستفادةلال األخالقية المسؤولية المعنية والجهات الدول جميعأنه تقع على عاتق  نعتقد ،وأخيراً 

 ً  .والالجئين المهاجرين ماليين معاناة تخفيف أجل من معا

 األديانمختلف منظور : جرين والالجئين رحلتهمامشاركة المه" األديان، مؤتمر في المتحدثين قبل من اإلعالنتم اعتماد هذا 

 مشترك بشكل تنظيمه تمالذي و ،8102 أيار 3 في نيويورك، في المتحدة األمممقر  في عقد الذي ،"العالمية االتفاقات حول

 .الدولية كاريتاس ومنظمة المتحدة األمم لدى الرسولي للكرسي الدائمة المراقبة البعثة قبل من

 

               

 الشيخ دمحم أبو زيد            الميتروبوليت عمانوئيل أداماكيس

 

     

الحاخام دافيد                                                                القس راشيل كارنيجي                      

 روزن

                   

       
    

 . الكاردينال لويس أنطونيو تاغل                                                       سوغيتانيالقس جيجون                 

        

 


