
، من بلدان المنشأ إلى العبور، وحتى االستقبال واللجوء: دعوة إلى تقاسم استجابة آوروبا ألزمة الالجئين
 المسؤولية وتنسيق اإلجراءات 

 
عن احلكومات وهيئات األمم املتحدة ، اجتمع ممثلون 2016كانون الثاين/ يناير   19-18خالل فرتة 

ومنظمات التمع املدين، مبا يف ذلك الكنائس واملنظمات الدينية، يف مؤمتٍر رفيع املستوى بشأن أزمة الالجئني 
) يف مدينة جنيف بسويسرا، وحتت WCCواملهاجرين يف أوروبا، وقد استضاَف املؤمتَر جملُس الكنائس العاملي (

 UNFPAوصندوق األمم املتحدة للسكان  UNICEFل منظمة األمم املتحدة للطفولة رعايٍة مشرتكٍة من قب
. وكان اهلدف من املؤمتر هو التأسيس الستجاباٍت منسقٍة قائمٍة على UNHCRومفوضية شؤون الالجئني 

املبادئ وحقوق اإلنسان بشأن الالجئني واملهاجرين يف أوروبا وبشأن األسباب اجلذرية لنزوحهم. وقد شكل املؤمتر 
خلق على صورة اهللا فرصًة إلشراك املنظمات الدينية بغية تطبيق مبادئ العقيدة (وال سيما االعتقاد بأن كل أنساٍن 

 ومثاله) يف وضع كرامة اإلنسان وحقوق املتضررين يف صلب هذه االستجابات. 
إىل أوروبا عن طريق الرب والبحر. ويضم  اومهاجرً  ًئامليون الج، وصل ما يزيد عن 2015خالل عام 

شرق األوسط وآسيا ، وال سيما من بلدان الفّروا من أشكاٍل خمتلفٍة من املخاطر واليأس االواصلون أشخاصً 
من أصل   لألطفال، حيث يشكل األطفال واحداوأفريقيا. ومل تلبث أزمة الالجئني واملهاجرين أن حتولت إىل أزمٍة 

كل ثالثة الجئني ومهاجرين وصلوا إىل أوروبا. وإن مجيع األطفال، بغض النظر عن مكان وجودهم أو قدومهم، 
 يف رعاية ومحاية كرامتهم وحقوقهم ورفاههم. وسواء أكانو الجئني أم مهاجرين، هلم احلق 

 اا ليشمل سياقً بالدرجة األوىل، ولكنه توسع أيضً وقد ركز املؤمتر على االستجابات لألزمات يف أوروبا 
بدءا من بلدان املنشأ ومرورا سار التهجري القسري بكامله، . حيث تناول ميف العامل امليون نازحً  60أوسع يضم 

ببلدان املق،د، كما اعرتف بالتحديات الت تواجهها احلكومات والتمعات األوروبية يف  وانتهاءاببلدان العبور 
الوفاء بالتزاماتا مبوجب القوانني الدولية اخلاصة بالالجئني، فضالً عن القوانني اإلنسانية وقوانني حقوق اإلنسان 

 نفسه. مع معاجلة املخاوف السياسية واألمنية واالقت،ادية يف الوقت 



وقد طالب املشاركون يف املؤمتر بتعزيز االلتزام اجلماعي من قبل التمع الدويل بالسعي حنو إجياد حلوٍل 
 سياسيٍة لل،راع والعنف وعدم املساواة واإلق،اء، والت تشكل األسباب اجلذرية ألزمة التهجري القسري احلالية

اشد على وجه اخل،وص كل من لديهم القدرة على املساعدة يف من قبل. وإننا نن والت مل يشهد العامل هلا مثيالً 
إيقاف القتال من أجل ففيف املعاناة الت ال تطاق يف سورية إىل تنحية خالفاتم السياسية جانباً والتوحد يف 

افاذ إجراءاٍت مشرتكٍة لتحقيق السالم اآلن. وإن محاية النساء والفتيات من العنف واالستغالل اجلنسيني 
القائمني على أساس اجلنس، ناهيك عن ح،وهلن على خدمات ال،حة اجلنسية واإلجنابية املنقذة للحياة، و 

يف التعايف وال،مود يف  تشكل عناصر أساسية لالستجابة اإلنسانية لألزمة، فضًال عن كو�ا استثماراٍت حيويةٍ 
الاورة للبلدان الت يفر منها الالجئون ودعمها املستقبل. وباإلضافة إىل ذلك، ال بّد من اإلقرار بدور الدول 

 وغري متناسب يف استضافة معظم الالجئني. ضل، أذ يقع على عاتقها عبٌء ثقيلٌ ب،ورٍة أف
يتفق املشاركون يف املؤمتر على أن ففيف معاناة األشخاص املتضررين من النزوح هو مسؤوليٌة مشرتكة، 

دين أن تعمل احلكومات والتمع املفمن الضروري . ااألماكن أيضً سب، بل يف غريها من ليس يف أوروبا فح
سقٍة ومنسقٍة لتوفري بيئة آمنٍة وإنسانيٍة لالجئني واملهاجرين، ولتلبية تا بطريقٍة مواهليئات الدولية وغريها معً 

والتكامل  ولتسهيل االندماج --االحتياجات العاجلة لألشخاص اهلاربني من احلرب والعنف املعمم واالضطهاد 
االجتماعي على املدى الطويل. ومن األمهية امللحة أن يتم توسيع وتسهيل املرور اآلمن والقانوين لالجئني القادمني 

إىل أوروبا. وإن إغالق احلدود الوطنية يف وجه الالجئني ال يشكل حًال ألنه ينقل املسؤولية إىل البلد التايل 
 فحسب.

إىل حتسني التنسيق والتعاون يف استجابة أوروبا ألزمة الالجئني  أيضااملؤمتر يدعو املشاركون يف كما 
واملهاجرين. إن تطبيق النظام األورويب املشرتك للجوء وتعزيزه وحتسينه يشّكل حاجًة ملّحة. ومن الضروري تعزيز 

ين، ويشمل ذلك من أجل تلبية احتياجات الالجئني واملهاجر  هلذه األزمة التنسيق يف إطار االستجابة األوروبية
احلماية ضد العنف اجلنسي والقائم على اجلنس، وتعليم األطفال واملراهقني، وتوفري ال،حة والغذاء واحلماية 

لألطفال واملراهقني والنساء وكبار السن وأصحاب اإلعاقات. وال بّد من التمّسك مببادئ القانون الدويل يف سياق 
لفارّين من ال،راع واالضطهاد طلب احلماية مبوجب القانون الدويل . إذ حيق لكافة األشخاص االراهنة األزمة

لالجئني. حيث جيب أال ينح،ر احل،ول على معاملة جلوٍء عادلة على أساس اجلنسية أو العرق أو الدين أو 
احلالة ال،حية أو أي معياٍر آخر خبالف معيار احلاجة. كما أن هناك حاجًة ملحًة للتعاون على مناوءة 

ات والت،رفات املعادية لألجانب والت تقوم على العن،رية وكراهية اإلسالم، فضًال عن ضرورة الوقوف يف الت،رحي
يف تطبيق تدابري ملساعدة الالجئني  وجه االستغالل السياسي لألزمة. كما أنه من الضروري الشروع على الفور

راعاة االلتزامات القانونية واملبادئ األخالقية الت واملهاجرين على االندماج يف جمتمعاتم اجلديدة. باإلضافة إىل م
تفرض االستجابة للمحتاجني ب،ورٍة إنسانيٍة وترحيبية، فإنه ال بد من التنويه إىل أن املسامهات الت يقدمها 



الالجئون واملهاجرون من خالل عملهم ومهاراتم وقدراتم اإلبداعية ميكن أن تشكل قيمًة عظيمًة بالنسبة 
 عات املضيفة.للمجتم

يف االستجابة لألزمات اإلنسانية.  ا يف ذلك املنظمات الدينية، دورا فريدا وكبريايؤدي التمع املدين، مب
وإن حتسني التنسيق بني هذه املنظمات وبني احلكومات واهليئات الدولية، إضافًة إىل تقوية التعاون بني األديان 

الت ترمي إىل ضمان  تعظيم اجلهودبطريقٍة تشرك األصوات والطاقات لدى األديان األخرى، ضروريان من أجل 
 وصون حقوقهم وكرامتهم. قيد احلياة ني علىوالالجئ بقاء املهاجرين

إننا ندعو إىل ترمجة هذه النوايا إىل أفعال، وإىل االستماع ألصوات املهاجرين والالجئني وآرائهم وأخذها 
باحلسبان بأق،ى حٍد ممكن. وهذا يستلزم حتديد األدوار واملسؤوليات، وتبادل املعلومات واملعارف واملوارد 

نقاط القوة واملزايا النسبية لبعضنا البعض، فضًال عن حتمل كٍل منا ملسؤولياته. وذلك  واألنشطة، على أساس
إضافًة إىل خطة عمٍل  ،/ حتمل املسؤوليةحيتاج إىل آلياٍت متماسكٍة للتخطيط االسرتاتيجي والتطبيق واملسائلة

هذه الغاية، يدعو املشاركون يف للقياس والتحقيق وذات أطٍر زمنيٍة حمددة. ويف سبيل  تضع أهدافا حمددة قابلة
بيد لتعزيز مشاركة املنظمات الدينية ومسامهاتا استجابًة ألزمة الالجئني  املنظمات الراعية إىل العمل يدا املؤمتر

إىل على مستوى البلدان وعلى املستوى اإلقليمي، وذلك بناًء على املبادرات القائمة واجلارية بالفعل، إضافًة 
 على أساٍس ربع سنوي.  قضايا الت أثريت يف هذا املؤمتريف معاجلة ال حملرزمراجعة التقدم ا

 

 

 


