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 الخاصة بالمهاجرين في أوروباللهيئة الكنسية إعالن صادر عن اللجنة التنفيذية 

 

تشرين األول/أكتوبر  18و 16خالل اجتماعها في تيمشوارا )رومانيا( بين 

الخاصة بالمهاجرين في أوروبا على للهيئة ، اطلعت اللجنة التنفيذية 2015

لمساعدة المقدمة لالجئين في أوروبا. وفي مؤتمر من المتعلقة بااألوضاع الحالية 

الخاصة بالمهاجرين في أوروبا بالتعاون مع  الهيئةأحد أعضاء  AIDROMتنظيم 

للهيئة الخاصة أبرشية بانات األرثوذكسية الرومانية، ناقشت اللجنة التنفيذية 

 كيفية تجاوب "الكنائس األوروبية مع ظاهرة الهجرة".بالمهاجرين في أوروبا 

 

أمن عن قلقها حيال  للهيئة الخاصة بالمهاجرين في أوروبا عبرت اللجنة التنفيذية

الالجئين في طريقهم إلى أوروبا وعبرها: فخالل االجتماع وصلت أنباء جديدة عن 

إلى وفاة العديد من  تغرق المزيد من القوارب في بحر إيجه أدحوادث 

إضافة إلى األشخاص، فيما أطلق أحد الجنود البلغاريين النار على الجئ أفغاني. 

البي اللجوء إلى بلدان أخرى آمنة ينص على إرسال ط ي الجديد الذيقانون المجرال

بناء المزيد كصربيا، وعلى معاقبة من يقوم بالعبور "غير الشرعي" للحدود. لكن 

وروبا. في هذا السياق، الطرق الخطرة عبر أ سلوك دفع بالالجئين إلىمن الحدود ي

الخاصة بالمهاجرين في أوروبا نداءها التابعة للهيئة التنفيذية  تكرر اللجنة

آلمنة إلى أوروبا بالسماح للمهاجرين بسلوك الطرق امات األوروبية للحكو

 وعبرها. 



  في وجه العبور مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة ستصبح الممرات صعبة  

اللجنة المركزية نداءها للمجلس األوروبي الخاص  وبالتالي تكرر الالجئين.

االستقبال المناسبة وف توفير ظربلدول األوروبية مطالبة "ابالالجئين والمنفيين 

 ."المحتاجين للحماية بكرامة واحترام ومعاملة األشخاص

 

بالقرارات التي اتخذها مؤخراً مجلس الوزراء األوروبي  للجنة التنفيذيةترحب ا

والمجلس األوروبي والتي تنص على تقديم المزيد من المساعدات لمخيمات اللجوء 

في البلدان المجاورة لسوريا والتي استقبلت الجزء األكبر من الالجئين السوريين. 

 أفضل.  كافية هذه المرة بحيث توفر ظروفاً  وتأمل بأن تكون المساعدات

  

خطط االتحاد األوروبي لتوزيع الالجئين كونها لجنة التنفيذية على ال كما تثني

تعبير عن االشتراك بالمسؤولية من أجل حماية الالجئين. ولكن أي نظام إلعادة 

أن يأخذ بعين االعتبار الروابط العائلية قدر اإلمكان توزيع الالجئين يجب 

ومقارنتها كلها مع الوعود التي تقدمها الدول والحاجات واإلمكانات والتطلعات 

المهم جداً التحقق  فعندما يتخذ قرار إعادة توزيع الالجئين، يكون مناألوروبية. 

 لكإضافة إلى أن مراعاة تإليها ولماذا. توجه ال ونمن الوجهة المعينة التي يريد

 سهّل الحقاً عملية االندماج.ت األمور

 

ع مؤسسات االتحاد األوروبي باتخاذ قرار مكمل ة جميتطالب اللجنة المركزيهذا و

ضرورة تأمين االعتراف المتبادل بيضمن نظام اللجوء األوروبي المشترك ل

في  همفي جميع أنحاء االتحاد األوروبي من أجل تسهيل انتقال لالجئين الحماية

ل العمل على جعب قتراح ينسجم مع التعهّداالهذا وأوروبا دون تعريضهم للخطر. 

اللجنة  وتعتبر .توازي حقوق المواطنين األوروبيينأو  تقارب حقوق لالجئين

 نيستعيدوالحماية الدولية لالجئين بحيث هام جداً يوفر  المركزية ذلك بمثابة عامل

 قدرتهم على التقرير بشأن مصيرهم وحياتهم بأنفسهم.

 



ات حول قدوم وقد لفتت اللجنة المركزية إلى أن األعداد المذكورة في المناقش

تسجيل الوافدين إذ يتم جمع األعداد من خالل واقعية. ليست  وإيوائهم الالجئين

مضاعفة أعداد الوافدين في يوم بطريقة ما أو تتم  مرتين أو ثالث في بلدان مختلفة

ما يخلق صورة غير مطابقة للواقع عن حقيقة أعداد الوافدين إلى أوروبا.  ،واحد

تحديات أزمة  التعاطي معنشر الخوف والذعر غير الضروريين ال يساعد عملية 

لب اللجنة ابين جميع األطراف. لذا تط اً تعاونباألحرى يتطلب بل األمر . الالجئين

التنفيذية جميع السياسيين ووسائل اإلعالم بالسعي إلى استخدام األرقام الفعلية 

 حماية الالجئين.موضوع  في مثير للهلعوغير مسؤول  خطاببتبني و

 

في بها الكنائس  تمااطلعت اللجنة التنفيذية على المبادرات الكثيرة التي قأخيراً، 

هذه الجهود  ، وهي تثّمنتقديم المساعدة بطرق مختلفة لالجئيناألشهر الماضية ل

للهيئة  تشدد اللجنة التنفيذيةعليها. وبإزاء الخطاب التصعيدي الحالي  هاوتشكر

زام في تاستمرار التعاون واالل وجوب على بالمهاجرين في أوروباالخاصة 

الكنائس في أوروبا لدعم المجتمعات  اللجنة جميع مساعدة الالجئين. لذلك تدعو

عمل دوائرها الخاصة بخدمة  إلى تعزيزالمحلية في استقبال الالجئين وكذلك 

 المهاجرين على الصعيدين المحلي واألوروبي.

 

 

 

 


