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 تمهيد

ي بالعام الجديد  ت
مدين لدى الكرسي    2020طرق قداسة البابا فرنسيس بمناسبة تبادل التهانن

َ
ن الُمعت مع الدبلوماسّيي 

ن   النازحي  لألشخاص  الملحة  االحتياجات  إىل  يُ الرسوىلي  األبوي  قلقه  إن   . ن لوثيقة  الداخليي  ممتازة  فيد كمقدمة 

" الجديدة. فحيث توجد حاالت عنف مكثفة وممتدة، " ن ن الداخليي   التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 

واإلثنية   والثقافية  المحلية  المجموعات  جميع  ن  بي  األخّوة  لتعزيز  المبادرات  تشجيع  إىل  حاجة  هناك 

اعات والطوارئ اإل والدينية )....(. وتؤدي   ن المناخ إىل زيادة عدد  نسانية المتفاقمة بسبب تغت   حاالت التن

ي فقر مدقع. ويفتقر العديد من  
ك أثًرا عىل األشخاص الذين يعيشون أساًسا فن دين وتتر ّ األشخاص المشر

 . ن ي تشهد مثل هذه الحاالت إىل هيكلّيات مالئمة لتلبية احتياجات النازحي 
 البلدان التر

 

ي هذا  
أنهوفن  اإلشارة إىل 

ّ
أود أالصدد،  ّي استجابة دولية متسقة لمعالجة  ، لألسف، ال يوجد حتر اآلن 

ا لكون هذه الظاهرة   فق عليه دوليًّ
ّ
ي معظمه إىل عدم وجود تعريف مت

. ويعود ذلك فن وح الداخىلي
ن ظاهرة التن

ن داخل ا عىل الحماية  تحدث داخل الحدود الوطنية. ونتيجة لذلك، ال يحصل دائًما األشخاص النازحي  يًّ

 
ّ
ي يستحق

ي يجدون أنفسهم فيها وقدراتها عىل االستجابةونها ويعتمدون عىل سياسات ا التر
 .1لدول التر

إيجاد خطط   أجل  يديكم من  ن  بي  ن  الداخليي  ن  النازحي  الرعوية لألشخاص  التوجهات  تم وضع هذه  قد  وبالفعل، 

ومع تشجيع  مل وجميع األشخاص ذات الصلة.  ومشاري    ع ملموسة وبرامج رعوية لمعالجة حالة األشخاص بالكا

، نود التذكت   قداسة البابا فرنسي ن كاء المتعددين لقسم المهاجرين والالجئي  اف بامتنان بتعاون الشر س وبركته واالعتر

 بكلمات أشعياء المواسية والواعدة: 

                

، الفاتيكان  كلمة البابا فرنسيس 1 مدين لدى الكرسي الرسوىلي
َ
ن الُمعت  . 2020إىل الدبلوماسّيي 
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ماِل: هاِت  
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قوُل ِللش

َ
 ِمَن الَمغِرب. أ

َ
جَمُعك

َ
ِق وأ

 ِمَن الَمشر
َ
سِلك

َ
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 وسآنر
َ
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َ
خ
َ
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ْ
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ُ
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َ
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أ ِمن  ي 
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
قت
َ
ل
َ
خ ِلَمْجدي  ن 

ه )أشعي
ُ
عت
َ
 .(7-5 ،43اء وَصن

ا ومعالجتها د داخلي   انتشار ظاهرة التشر

ة لمحنة  ل وا  قد أوىل الحتر األعظم البابا فرنسيس أهمية كبت  ن الذين أجتر ن الرجال والنساء واألطفال المنسيي  ماليي 

 . ن ن الداخليي  ا باألشخاص النازحي  وح داخل بلدهم ويعرفون دوليًّ ن  عىل التن

سياقات   عن  الداخىلي  د 
التشر اعات وينتج  ن التن الظاهرة  لهذه  الرئيسية  المحركات  وتضم  ومختلفة.  ا  ً متعددة كثت 

ي تتطور  المسلحة وحاالت العنف المعمم، وانتهاك  
 عن الكوارث التر

ا
حقوق اإلنسان، والكوارث المفاجئة، فضًل

 أن تؤدي إىل الت   ببطء. ويمكن لتنمية االستثمارات لمشاري    ع البتن 
ا
ي مثًل د عىل مستوى  التحتية والتجديد الحضن شر

ات ممتدة أو يواجه وح لفتر ن ايد من التن ن ن عىل نحو متر ن الداخليي  ي معظم األشخاص النازحي 
. ويعانن ون مخاطر كبت 

وح المزمن.  ن  التن

دين   ا إىل تشتيت االنتباه عن األشخاص المشر
ً
ي الهجرة القشية عتر الحدود الدولية أحيان

وأدى اهتمام المجتمع الدوىلي فن

ن للمخاطر وحاجتهم لحماية حقوقهم اإلنسانية  قًشا داخل بلدهم  الداخليي  ن  النازحي  ، مما زاد من عرضة األشخاص 

ي مناطق  ومساعدات إنسانية. وغ 
ي أوضاع يائسة وسط قتال أو فن

ن أنفسهم فن ن الداخليي  الًبا ما يجد عدد كبت  من النازحي 

ات ممتدة    ول إليها بعيدين عن مساعدات اإلغاثة أو الطوارئ. نائية ال يمكن الوص  دين لفتر وقد يضطر األشخاص المشر

ا عن منازلهم لعدة سنوات أو حتر عقود، يفتقرون إىل ا 
ً
لقدرة عىل الوصول إىل التعليم واألمالك والتوظيف  إىل العيش بعيد

  بصيص أمل بمستقبلهم. والدعم الذي يحتاجون إليه لتوفت  سبل عيش مستدامة وللحصول عىل 

د بها الالجئون لألسباب ذاتها، إال أنه ال يتم ضم األشخاص  وبالرغم من أنهم أحيانا ي  ّ ي يتشر
ي نفس الطريقة التر

دون فن ّ تشر

الداخلي  ن  ُيعتتر األشخاص  النازحي  . وبالفعل، ال  ن الدوىلي لالجئي  القانون  الذي ينص عليه  للحماية  الدوىلي  النظام  ي 
ن فن ي 

دين الذ   المشر
ً
ف بها دولًيا بحث ن لوالية  ين لم يخرجوا من الحدود المعتر ن خاضعي  ا عن األمان والحماية سوى مواطني 

اف بشكل  بلدهم القضائية ويتمتعون بنفس الحقوق والضمانات كأي مواطن آخ  ي تلك الدولة بالذات. وأدى االعتر
ر فن

م الدول بحماية جميع مواطنيها مهما كانت الظروف فض  ن ام المجتمع الدوىلي لسيادة الدولة حتر أّوىلي بأن تلتر
 عن احتر

ا
  ًل
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. ولهذا السبب، تقع المسؤولية األساسية بح  د الداخىلي
ا وتعريف للتشر

ً
ماية حقوق  اآلن إىل االفتقار لنظام دوىلي ُملزم قانون

ا للقانون الدوىلي عىل عاتق الحكومة الوطنية حتر لو لم ترد ا 
ً
لحكومة أو لم تكن  اإلنسان وتوفت  المساعدة اإلنسانية وفق

ن  ي حاالت مشابهة، قد تدعو الدول والمجتمع الدوىلي الجهات الفاعلة الدولية إىل تعزيز  قادرة دائًما عىل الوفاء بالتر
اماتها. وفن

ا عن استبدالها.  الوفاء بالمسؤولي 
ً
 ات الوطنية عوض

ن  ن الداخليي   االهتمام الرعوي باألشخاص النازحي 

احات و ت ن إىل تقديم اقتر ن الداخليي  إرشادات للعمل باالستناد إىل  هدف وثيقة التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 

حيب والحماية والتعزيز واالندماج. وقد سبق أن تم استخدام التر ي سياقات    أرب  ع كلمات أال وهي 
الكلمات فن هذه 

 . ن  مرتبطة بالمهاجرين والالجئي 

وتصف الوثيقة مهمة الكنيسة تجاه جميع سكان الضواحي الوجودية واألشخاص المهددين بمخاطر ملموسة الذين  

 أن نرحب بهم وتحميهم ونعززهم وندمجهم.   يجب

ي  
ن العمل فن ي    1وباشر قسم المهاجرين والالجئي 

وأسس قداسة البابا فرنسيس هذا القسم    . 2017يناير/ كانون الثانن

ي الوقت الراهن بتوج
ف بمعالجة المسائل المتعلقة  الذي يعمل فن

ّ
ة منه. وتنطوي مهمة هذا القسم المكل يهات مباشر

وا ن  بالمهاجرين  المعرضي  األشخاص  يخدمون  الذين  وجميع  الكاثوليكية  الكنيسة  أساقفة  مساعدة  عىل  ن  لالجئي 

ي عام  للمخاطر أثناء التنقل. و 
ن فن ، عقد قسم المهاجرين والالجئي  ن ن الداخليي  لتلبية احتياجات األشخاص النازحي 

ي استشارات مع قاد  2019
ة وادورنر ن من ذوي الختر ي هذا الميدان.  ة الكنيسة والعلماء والممارسي 

ن فن كاء العاملي  لشر

الت بظاهرة  المرتبطة  النواحي  لمعالجة  النظر  ات ووجهات  الختر المشاركون  داخلًيا. ونتجت عن هذه  وتبادل  د  شر

ن ووافق عليها قداسة الب ن الداخليي  ابا من أجل إرشاد عمل قسم  العملية وثيقة التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 

ن و  كائه. المهاجرين والالجئي   شر

الكاثوليكية   والجامعات  والمدارس  الدينية  والمجامع  األبرشيات  و  األسقفيات  قبل  من  التوجهات  خدم 
َ
ست
ُ
وست

 عن 
ا
ي وأي مجموعة أخرى راغبة باالستجابة. وفضًل

ها من منظمات المجتمع المدنن   والمنظمات الكاثوليكية وغت 

 
ً
نقاط ا 

ً
أيض التوجهات  توفر  المحلية،  امج  التر ي 

فن هذه  تنفيذها  وإن  اإلعالم.  ووسائل  والتعليم  للعظات  أساسية  ا 
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  : التاىلي الرابط  عىل  متاحة  الرعوية  اللغات    https://migrants-refugees.va/poidpالتوجهات  مختلف  ي 
فن

ن الجميع إىل المشاركة   ي التعلم والتواصل واألعمال المرتبطة  واألشكال. ويدعو قسم المهاجرين والالجئي 
بنشاط فن

د الداخىلي وتعزيز مكانته وتغذيته بتأمالت وصالة وتعال 
 يم قداسة البابا فرنسيس. بتجنب التشر

Cardinal Michael Czerny S.J. & Father Fabio Baggio C.S. 
Under Secretaries  
Vatican City, 2020  

https://migrants-refugees.va/poidp
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 مقدمة

ي أواخر عام   1
د داخلًيا فن ن وفقا لمركز رصد التشر ن الداخليي    41.3إىل    2018وصل عدد األشخاص النازحي 

ي جميع أنحاء العالم
ن  أعىل  وهو    2مليون نسمة فن ف الكنسية بتعريف األشخاص النازحي  رقم سجل تاريخًيا. وتعتر

وح الداخىلي  
ن ي المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن التن

ن المنصوصة فن عىل أنهم : "أشخاص    (1998)الداخليي 

وا عىل الهرب أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة   بسبب   خاصة  أو مجموعات أشخاص اضطروا قًشا أو أجتر

اعات المسلحة أو حاالت العنف المعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية   ن أو من أجل تجنب آثار التن

ف بها لدولة"  وا الحدود المعتر  .3أو من صنع البشر ولم يعتر

ي القطاع ال 2
: فقد تكون الحكومات وجهات فاعلة فن وح الداخىلي

ن ن  خاص بمويجب إضافة سبًبا أساسًيا للتن

كات متعددة الجنسيات مسؤولة عن االستيالء المخطط أو    فيهم  ميليشيات خاصة أو مجموعات متطرفة أو شر

 عن التعدين  
ا
ها فضًل ي عىل أراض معينة. وغالًبا ما يكون الغرض من ذلك تنفيذ مشاري    ع بتن تحتية أو غت 

التعسفن

. وقد يتم االست ي
ي من دون استشارة المجتمعات المتأثرة  ىل األ يالء عوالزراعة المكثفة واالستيالء عىل األراصن

راصن

 .  أو التأهيل مما يؤدي إىل نزوح داخىلي
ن ي عملية إعادة التوطي 

 عىل نحو سليم، والتعويض عليها بعدل أو مساعدتها فن

َل  3
َ
وَبذ ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  احتياجات  بحجم  ة  األخت  السنوات  ي 

فن الدوىلي  المجتمع  ف 
واعتر

ا ه
ً
ي جهود

د داخلًيا وحماية األشخاص  معالج  امة فن تها بما فيه من خالل وضع خطة عمل لالرتقاء بعملية تجنب التشر

                

د داخلًيا،  راجع    2 د داخلًيا، التقرير العالمي بشأن التشر د داخلًيا  . ويعتتر مركز  48، الصفحة  2019، جنيف  2019مركز رصد التشر رصد التشر
داخليا د  التشر بشأن  العالمي  التقرير  السنوي  إصداره  خالل  من  والتحليل  للمعلومات  ا 

ً
رائد -https://www.internalمصدًرا 

displacement.org ن ويشكل هذ ي لالجئي  ويجر  .www.nrc.noا المركز جزًءا من المركز التن

د داخلًيا، نيويورك  لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم    3 . وتم اقتباس 2، المقدمة، صفحة  1998المتحدة، المبادئ التوجيهية بشأن التشر
"، صف

ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن ي وثيقة "التر
 . 50حة هذا التعريف فن
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لهم  حلول  وإيجاد  ن  الداخليي  ن  األشخاص  4النازحي  مشاركة  تعزيز  سيما  وال  الخطة  هذه  بأولويات  ف  نعتر وإننا   .

الوط يعات  والتشر عليهم  تؤثر  ي 
التر القرارات  ي 

فن ن  الداخليي  ن  وسيالنازحي  حمنية  ن  اسات  النازحي  األشخاص  اية 

وح طويل األمد.  ن ، ومعالجة التن وح الداخىلي
ن ن وجمع بيانات وتحاليل دقيقة بشأن التن  الداخليي 

ي لحماية األشخاص   4
ي وضع إطار قانونن

ا وتقدر جهود المجتمع الدوىلي فن
ً
ف الكنيسة الكاثوليكية أيض وتعتر

اك العديد م  عن إشر
ا
ن فضًل ن الداخليي  وح داخليا.  ت الفاعن الجهاالنازحي  ن ي االستجابة إىل التن

ي فن
لة من المجتمع المدنن

 ولكن، ال يمكن لذلك أن يستبدل الدور الرئيسي للحكومات الوطنية والسلطات المحلية. 

ن   5 ن الداخليي  وسبق أن أخذت السلطة التعليمية للكنيسة الكاثوليكية باالعتبار محنة األشخاص النازحي 

جرين وتوصل إىل تأمالت وتعليمات بشأن رعايتهم من الناحية الرعوية. وينصب  ن المهاأخرى م  باإلضافة إىل فئات

ن فقط مع تسليط الضوء عىل بعض التحديات الجديدة   ن الداخليي  ي هذه الوثيقة عىل األشخاص النازحي 
ن فن كت 

التر

احات بشأن استجابات رعوية  عن اقتر
ا
ي يطرحها السيناريو العالمي الحاىلي فضًل

الهدف الرئيسي من  . وأما  مالئمة  التر

والكنائس   األساقفة  لمؤتمرات  تكون مفيدة  ي قد 
التر األساسية  االعتبارات  توفت  سلسلة من  فهو  التوجهات  هذه 

ي  
فن الكاثوليك  ن  المؤمني  وجميع  الكاثوليك  ن  الرعويي  والوكالء  الكاثوليكية  والمنظمات  الدينية  والمجامع  المحلية 

ن عىل نحو فعال. اعدة األ امج لمس التخطيط الرعوي وبلورة بر  ن الداخليي   شخاص النازحي 

وتعاليمها    6 الكنيسة  تأمالت  بقدر كبت  عىل  ن  الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص  الرعوية  التوجهات  وتستند 

ي والحاضن عىل  
ي الماصن

ن فن ن الداخليي  ي االستجابة إىل احتياجات األشخاص النازحي 
تها العملية طويلة المدى فن وختر

ي هذه الوثيقة بشكل ضي    ح  معظم ا  . وتشت  حد سواء 
قتباسات السلطة التعليمية للكنيسة الكاثوليكية المذكورة فن

ن تتطرق االقتباسات األخرى إىل فئات أخرى من المهاجرين ولكن يمكن   ي حي 
؛ فن ن ن الداخليي  إىل األشخاص النازحي 

أيضا  . وستستفيد  ن الداخليي  ن  النازحي  الرعالتوجه  إىل حد ما تطبيقها عىل األشخاص  ن  ات  النازحي  وية لألشخاص 

ي هذا الميدان ومن 
العاملة منذ وقت طويل فن ة العملية لعدد كبت  من المنظمات الكاثوليكية  ن من الختر الداخليي 

                

ن   4 الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص  حلول  وإيجاد  وحماية  تجنب  بعملية  لالرتقاء  عمل  خطة  ، 2020-2018لعامي    راجع 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GP20PlanOfAction.pdf 
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ن عن مؤتمرات األساقفة. ومع أن قداسة البابا قد وافق عىل وثيقة التوجهات الرعوية لألشخاص   مالحظات الممثلي 

ن  ن الداخليي  وح داخلًيا. ها ال تإال أن النازحي  ن  سىع إىل استنفاذ تعاليم الكنيسة بشأن التن

ي يواجهها   7
ي االعتبار سلسلة من التحديات التر

ن فن ن الداخليي  وتأخذ وثيقة التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 

 اليوم، وتىلي كل منها قائمة تدعو الكنيسة الكاثوليكية إىل اتخاذ إ 
ن ن الداخليي  الستجابة  محددة ل جراءات  األشخاص النازحي 

بشأن   فرنسيس  البابا  استخدمها  ي 
التر األربعة  األفعال  وفقا  االستجابة  إىل  والدعوة  التحديات  تنظيم الئحة  وتم  إليها. 

ي  
حيب والحماية والتعزيز واالندماج. وتم استخدام هذه األفعال األربعة باعتبارها خارطة طريق فن المهاجرين أال وهي التر

ن وللتعبت  من خالل هذه الوثيقة عن قلق البابا الرعوي عىل األشخاص  رين وال للمهاج   التخطيط الرعوي  ن الدوليي  الجئي 

. وتتضمن هذه الوثيقة أيضا قسًما مخصًصا للتعاون والعمل الجماىعي إذ أنهما يشكالن ركائز المشاري    ع   ن ن الداخليي  النازحي 

ن  الناجحة وأساس توفت  الخدمات بفعالية وكفاءة لألشخاص ال  . الداخلي نازحي  ن  ي 

واألساقفة   8 ن  الرسميي  الكنيسة  قادة  ويتضمن  الوثيقة  هذه  ي 
فن الكاثوليكية"  "الكنيسة  مصطلح  ي 

ويعتن

أعضاء   من  عضو  وكل  المنظمات  ورؤساء  ن  والمسؤولي  والراهبات  الرهبان  واإلخوة  والكهنة  األساقفة  ومؤتمرات 

 الكنيسة الكاثوليكية. 

9  
ً
أيض الكاثوليكية  الكنيسة  بتغت   الذين    ا جميعوترىع  المرتبطة  والكوارث  المناخ  تغت   آثار  نزحوا بسبب 

ي تقرير التوجهات الرعوية لألشخاص  
المناخ رعاية األم ألوالدها. ولكن لم يتم اعتبار حالة الهشاشة هذه بالتحديد فن

من وثيقة  ي 
فن معالجتها  إىل  يسىع  ن  والالجئي  المهاجرين  قسم  ألن  الحاىلي   

ن الداخليي  ن  سيالنازحي  عىل فصلة    عمل 

ي المستقبل القريب. 
 صياغتها فن

ة المدى والطويلة المدى   10 ي االعتبار االستجابات القصت 
دين فن وتأخذ وثيقة التوجهات الرعوية لألشخاص المشر

ن عىل الكنيسة   ي يتعي 
د داخلًيا الذي سبق أن حصل. وال تتطرق إىل اإلجراءات التر ي يطرحها التشر

فحسب للتحديات التر

ي األساس. وذلك علًما أن المسببات األساسية أو محفزات  خاذها م يكية ات الكاثول 
د داخلًيا فن ن أجل تجنب حصول التشر

ف الكنيسة وتعيد التذكت  بحق األشخاص  
ي هذه الخطوط التوجيهية. ومع ذلك، تعتر

د داخلًيا لم تتم معالجتها فن التشر

. ويجب أن يتمك  ي بلدهم األصىلي
بغض النظر عن حالة هجرتهم من البقاء    األشخاص ن جميع  بالحياة والحرية واألمان فن

وح القشي.  ن ي سالم وأمان من دون التعرض لتهديد التن
ي منازلهم فن

  فن
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 االستقبال 

ن  ن الداخليي   تجاهل األشخاص النازحي 

ل المجتمع الدوىلي  11
ّ
ا عن صعوبة تدخ

ً
د داخلًيا معقدة للغاية وصعبة المعالجة. ونتج أحيان   تعتتر ظاهرة التشر

ن مما زاد من تعرضهم للمخاطر ومنع  اهتمام  وغياب   ن الداخليي  اإلعالم والمجتمع األوسع بها "نسيان" األشخاص النازحي 

ن   النازحي  األشخاص  يواجهها  ي 
التر التحديات  خصوصية  وتزيد  نحو كاف.  عىل  تلبيتها  أو  باحتياجاتهم  اف  االعتر من 

ي كل بلد واألسباب متعددة الجوانب المؤ 
ن فن  من تعقيد عملية فهم الحالة.   تنقلهم   دية إىل الداخليي 

  :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ي  12
تشجيع وسائل اإلعالم والمجتمع األوسع والحكومات عىل زيادة مستوى الوىعي بشأن الصعوبات التر

  . ن ن الداخليي   يواجهها األشخاص النازحي 

دين قًشا  نا أن يل شخص مولذلك، يجدر عىل ك ن والمشر تمتع بالشجاعة لكي ال نبعد نظرنا عن الالجئي 

ي عالمنا. وإذا أصغينا آلمالهم ويأسهم سنتمكن  
ق قلوبنا وأن نرحب بهم فن بل أن نسمح لوجوههم بأن تختر

 .5من فهم مشاعرهم 

                

حيبوثيقة " 5 "، الصفحة  التر
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

 120بالمسيح فن
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ي عام   13
ا لما أعلنه فن

ً
ي برعاية  لس البابوي  واحد" والمج المجلس البابوي "قلب    1992وألسباب إنسانية وفق

المعتن

تم   الذي  تماًما  ذاته  النحو  ن عىل  دين كالجئي  المشر األشخاص  اعتبار  يجب   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  شؤون 

ي أبرمت عام  
ن التر ي اتفاقية الالجئي 

ن رسمًيا فن اف فيه بالالجئي  ون ضحايا النوع نفسه من العنف   1951االعتر  .6ألنهم يعتتر

ي  يع الكنائس اتشج 14
ن معرفتها  لمحلية التر د داخلًيا عىل تحسي  تبة عن ظاهرة التشر تواجه التحديات المتر

اك الجامعات   ن وتوفت  لهم جميع األدوات والموارد المتاحة. وسيكون إشر ن الداخليي  تها بشأن األشخاص النازحي  وختر

ا للغاية. ويجب  
ً
ي مهمة مماثلة مفيد

ة  س المحلية ال تشجيع الكنائ ومراكز الدراسة الكاثوليكية فن ي تتمتع بمعرفة وختر
تر

ي المجال.  
ة فن  أكتر عىل تبادل المهارات المكتسبة مع مؤتمرات األساقفة األقل ختر

النواحي   دراسة  مهمة  أراضيها  عىل  الكاثوليكية  الجامعات  األساقفة كليات  مؤتمرات  ستوكل  وبدورها 

  .7وية ملموسةمن خدمات رع المختلفة للهجرة بتمّعن أكتر ليستفيد المهاجرون

من   15 الفاعلة  والجهات  القانون  تطبيق  وكاالت  كة  مشتر تدريب  برامج  لتنظيم  ها  وتوفت  الموارد  تعزيز 

ن   ، والمجتمعات المبنية عىل اإليمان، ومؤسسات الحكومة المعنية بمساعدة األشخاص النازحي  ي
المجتمع المدنن

ن وحمايتهم من أجل بلورة نهج   المعلومات.  ذه الظاهرة وتبادلمتعدد التخصصات لهالداخليي 

ي  16
التعليمية فن الندوات  ي 

د داخلًيا وأسبابه الجذرية فن تشجيع المنظمة وتوفت  نماذج تدريبية بشأن التشر

ن عىل مستوى األبرشيات والرعايا والمدارس الكاثوليكية.   ي وبرامج الوكالء الرعويي 
 األبرشيات ومراكز اإلعداد الديتن

التعلوستت الندوات  الدرا مكن  تكييف مناهجها وطرقها طالبها من  يمية ومعاهد  العليا من خالل  سات 

ي تدفع األشخاص إىل التنقل، وتداعيات تنقالت 
التعرف عىل مختلف أنواع الهجرة ]...[ واألسباب التر

                

ي   البابوي  والمجلس"  واحد  قلب"  البابوي  لسالمج  6
،  واألشخاص  المهاجرين  شؤون  برعاية   المعتن ن ن ا   المتنقلي   الفاتيكان   للتضامن،  تحد :  لالجئي 

 . 4 الصفحة ،1992

، وثيقة محبة المسيح للمهاجرين، الصفحة  7 ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 71المجلس البابوي المعتن
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ي هذا الميدان والوثائق ال
بابوية بشأن هذا  من هذا النوع والمخططات العامة للرعاية الرعوية المالئمة فن

 عن و ا
ا
 .8ثائق الكنائس المحليةلموضوع فضًل

ن   17 ن الداخليي  ن وال سيما كهنة الرعايا عىل تعزيز نظرة إيجابية تجاه األشخاص النازحي  دعوة العمال الرعويي 

حيب باألشخاص الذين يقرعون عىل أبوابهم، معتر  ن بالتر ي مجتمعاتهم المحلية ليستجيبوا لدعوتهم كمسيحيي 
ن  فن في 

 م. بوجود هللا فيه 

ي األشخاص من حولنا 
ي الكتاب المقدس ورؤيته فن

 . وتنبع االستضافة من محاولة اإلخالص هلل واإلصغاء إىل صوته فن

اف بهم ن وعدم االعتر ن الداخليي   االفتقار إىل البيانات المعنية باألشخاص النازحي 

د داخلًيا وقد   18 بالنال تجمع الدول دائما بيانات بشأن التشر ف رسمًيا  ن داخلًيا باعتباال تعتر رهم من  ازحي 

ي برامج محددة مخصصة  
ا عىل حساب حمايتهم وإدماجهم فن

ً
ن حتر ولو كان ذلك أحيان ن الداخليي  األشخاص النازحي 

 . ن ن الداخليي   لألشخاص النازحي 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

تأي 19 الدولية  استقطاب  المنظمات  بش يد  الوطنية  باألشخاص والحكومات  المعنية  البيانات  جمع  أن 

ي كل بلد. 
ن فن ن الداخليي   النازحي 

ن  20 ن الداخليي  تعزيز بناء القدرات واكتساب المهارات عىل المستوى المؤسسي لتحديد األشخاص النازحي 

اف بهم.   رسمًيا واالعتر

                

ن   مجمع التعليم  8 ن الكاثوليكي والرعاية الرعوية لألشخاص المتنقلي  ي إعداد الكهنة المستقبليي 
 . 3، المرفق 1986، الفاتيكان فن
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ن جمع بيانات ذات جو رفة متاحة من أجل تحس جعل البتن التحتية الكاثوليكية والمع 21 د  ي  دة بشأن التشر

 داخلًيا وتبادلها. 

 اضطراب المجتمعات المستضيفة

أوضاع  22 ي 
فن وتعيش  محرومة  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  تستضيف  ي 

التر المجتمعات  تكون  ما  غالًبا 

حيب ب  ورية للتر . ونادًرا ما  9الجدد عدد كبت  من األشخاص  مضطربة. وليس لديهم غالًبا الموارد والبتن التحتية الضن

مما   يستضيفهم  الذين  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  إىل  الموجه  التمويل  من  المستضيفة  المجتمعات  تستفيد 

ورية.   ن ضدهم. ويمكن لهذه المعوقات أن تؤدي إىل توترات غت  ضن  يؤدي إىل معاملة غت  متساوية وتميت 

 الكنيسة الكاثوليكي ولالستجابة إىل هذا التحدي، إ
ّ
: ن  ة مدعوة إىل ما يىلي

جميع  23 تأخذ  لكي  الفاعلة  الجهات  جميع   
ن بي  اإلنسانية  للمساعدات  وشامل  متوازن  نهج  اعتماد  تعزيز 

أيضا   االعتبار  ي 
فن ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  احتياجات  تلبية  إىل  الهادفة  التحتية  والبتن  والموارد  امج  التر

 عليها.   تشملها وتعود بالفائدة المجتمعات المستضيفة و 

 عن الوصول إىل  
ا
ة فضًل تشجيع الدول المانحة عىل اعتماد سياسات تخصص نسبة من المساعدة المباشر

ي من صعوبات اقتصادية واجتماعية مشابهة 
ي تعانن

امج والخدمات لتستفيد منها األش المحلية التر  .10التر

ي داخل المج 24
 مناسبات للتواصل الشخصي   تمعات المستضيفة وتنظيمتعزيز ثقافة التقرب من اآلخر فن

ن وتمويل خاص لمساعدة جميع األشخاص الذين   ن وإنشاء مجموعات متطوعي  ن الداخليي  مع األشخاص النازحي 

                

"، الصفحة  9
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 105راجع وثيقة "التر

10  ، ن  ب.  16لفقرة ، ا 2017يكان ، الفاتنقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20قسم المهاجرين والالجئي 
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ن   الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  من  لكل  وخدمات  رعوية  رعاية  وتوفت   للمخاطر  تعرضهم  أوضاع  ي 
فن يعيشون 

 حد سواء.  والمجتمعات المستضيفة لهم عىل

ي أش تتمثل مهمة ا 
؛ والدفاع عن حقوق األفراد والمجموعات؛ ]...[  لكنيسة فن كال متنوعة التواصل الشخصي

ن وتعبئة تمويل مخصص للطوارئ والرعاية الرعوية عىل سبيل المثال   .11وإنشاء مجموعات من المتطوعي 

ي توفر المعونة والمساعدة إىل األشخاص النازح   25
ن عىل القيام تشجيع الجهات التر ن الداخليي  بمساهمات   ي 

ي كل من مجاالت الصحة والتعليم والرفاه. مماثلة للتنمي
 ة المحلية للمجتمعات المستضيفة فن

وتشجيع الدول المانحة عىل مالءمة المعونة والمساعدة لتشمل تنمية البتن التحتية للخدمات الطبية 

ي مر 
ي المناطق المستضيفة فن

 12حلة الوصول. والتعليمية واالجتماعية فن

 مؤسسات مسؤولية ال

ن عىل المستوى المؤسسي   26 ن الداخليي  قد يكون تحديد الشخص المسؤول عن مساعدة األشخاص النازحي 

ا  
ً
ن الحكومات الوطنية ومؤسسات الحكومة المحلية أساسًيا. وينتج أحيان غت  واضح. ويعتتر تقاسم المسؤولية بي 

سي اعتماد  ها  وغت  الحكومية  الوكاالت  ن  بي  والخالفات  اإللتباس  وبرامعن  موارد  اسات  وتخصيص  فعالة  غت   ج 

  . ن ن الداخليي   ومضاعفتها عىل نحو غت  مالئم للرعاية باألشخاص النازحي 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

                

11    : ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  برعاية شؤون  ي 
المعتن البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  للتضامنالمجلس  ،  تحد 

 . 26، الصفحة 1992الفاتيكان 

12  ، ن  أ.  16، الفقرة 2017، الفاتيكان نقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20قسم المهاجرين والالجئي 
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ة تجاه جميع مواطنيها بمن فيهم األشخاص النا  27 .  تذكت  الحكومات الوطنية بمسؤوليتها المباشر ن ن الداخليي  زحي 

ن جملة أمور أخرى، تلبية احتياجاتهم األساسية والدفاع   عن حقوقهم اإلنسانية وتعزيز كرامتهم.    ويتضمن ذلك من بي 

ي  
الدول عىل توفت  األمن والرفاه لجميع الذين يخضعون  تلزم الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانن

ي لواليتها بما يتوافق مع كرامة أي شخ   .13ص بشر

ن عملية تنسيق جهودها   28 ن مؤسسات الحكومة المحلية والوطنية من أجل تحسي  تشجيع الحوار ودعمه بي 

  . ن ن الداخليي  ي تستهدف األشخاص النازحي 
 وفعالية أعمالها التر

ية والمالية فحسب، بل دعم مؤسسي بقدر  لن يتطلب توفت  ح  ماية فعالة وفرة قدر أكتر من الموارد البشر

  .14ا ومهاّم أوضح  أكتر كم

ن المؤسسات المحلية لتتمكن مع دعم الحكومة الوطنية من بلورة برامج  29 ي تمكي 
التعاون عىل نحو نشط فن

ن فض  ن الداخليي  ي  وخدمات لالستجابة إىل احتياجات األشخاص النازحي 
ن أكتر للمخاطر فن  عن السكان المعرضي 

ا
ًل

ي تستضيفهم. 
 المجتمعات التر

األشخ  30 مشاركة  ن تشجيع  الداخليي  ن  النازحي  قادتهم    اص  ن  وتمكي  تخصهم  ي 
التر القرارات  صنع  عمليات  ي 

فن

ن بشكل كا   مل.  ليتمكنوا من استقطاب تأييد السلطات الوطنية والمحلية لحمايتهم وإدماجهم وتمتعهم بحقوقهم كمواطني 

، ما ي ن ( إىل االنضمام إىل المتطوعي  ن ن الداخليي  ن )واألشخاص النازحي  ي تمكينهم من  تمت دعوة الالجئي 
عتن

ي عملية توضيح احتياجاتهم و 
ة فن  .15تطلعاتهم والتعبت  عنها إيصال صوتهم من خالل المشاركة المباشر

                

"، الصفحة اجع وثيقة "ا ر  13
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 69لتر

 . 41راجع نفس المرجع، الصفحة  14

15    : ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  برعاية شؤون  ي 
المعتن البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  للتضامنالمجلس  ،  تحد 

 . 29، الصفحة 1992الفاتيكان 
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ات ممتدة د لفتر  االستجابة الطارئة وحلول مستدامة حاالت تشر

ا االستجابات الطارئة لحاالت مفاجئة من دون تخطيط طويل األمد المخيمات واإلقامة  قد تتح 31
ً
ول أحيان

ي تفتقر إىل الوصول إىل الخدمات بشكل جيد إىل استجابات دائمة. ويؤ 
ا إىل  المرحلية االنتقالية التر

ً
دي ذلك أحيان

  . ن ن الداخليي  ي مجتمعات األشخاص النازحي 
 اتباع ثقافة االعتماد فن

: ولال   الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ستجابة إىل هذا التحدي، إن

ن خارج المخيمات  حصول عىل بدائل عادلة  استقطاب التأييد لل 32 ن الداخليي  ومستدامة لألشخاص النازحي 

ي تصميم حلول مماثلة.  
اكهم فن ن وإشر ن الداخليي   والستشارة مجتمعات األشخاص النازحي 

ي 
ة وإذا كان للمحبة مكان فن م الصمت أمام الصور المزعجة لمساحات كبت  ن  قلبنا، من المستحيل أن نلتر

ي جميع أنحاء العالم مليئة بمخيمات الال 
ن فن ن الداخليي  ن واألشخاص النازحي   .16جئي 

لألشخاص   33 عيش كريم  وظروف  األساسية  الخدمات  إىل  الوصول  لضمان  المؤهلة  السلطات  دعوة 

ن الذين تمت اس  ن الداخليي  ي الحاالت الطارئة، يجب أن يتم ضمان  النازحي 
ي المخيمات المؤقتة. وحتر فن

تضافتهم فن

ن عىل عدالة انتقالية.  حصول مجتمعات األش ن الداخليي   خاص النازحي 

ي مآوي انتقالية وال  
إننا نقف أمام أشخاص حاولوا الهرب من مصت  ال يمكن تحمله، لينتهي بهم األمر فن

و  مساعدة.  إىل  ماسة  بحاجة  يحق  يزالون  الذين  وأخواتنا  إخوتنا  وهم  ية،  بشر أيضا كائنات  هم  هؤالء 

عًيا توقع أن يعيشو  ي األطفالألطفالهم شر
 .17ا بسعادة تماما كبافر

                

حيب وثي 16 "، الصفحة قة "التر
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

 . 119بالمسيح فن

 نفس المرجع.  17
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ن بشأن إيجاد حلول مستدامة لتجنب    34 ن الداخليي  ي مجتمعات األشخاص النازحي 
تغذية بصيص أمل فن

ا من تغذية توقعات خاطئة لديهم.  إصابتهم باليأس والخضوع للمصت  المحتم واالستسالم بم
ً
 وازاة الحذر جيد

حيب بهم وإظهار التعاطف معهم ومع ها  املتهم بإنصاف بضعة خطوات بسيطة يجب اتباع يشكل التر

 .18إلعطائهم بصيص أمل بالمستقبل 

                

 نفس المرجع، قسم االستعراض.   18
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 الحماية

ن   ن الداخليي   الحماية الدولية لألشخاص النازحي 

 من قانونًيا  53
ا
ن تعريفا وصفًيا بدًل ن الداخليي  . وبالرغم من أن األشخاص  19تعتتر عبارة األشخاص النازحي 

أحيا  دون  يتشر ن  الداخليي  ن  إال  النازحي  مماثلة،  حماية  إىل  ويحتاجون  ن  الالجئي  أسباب  لنفس  ا 
ً
يتمتعون  ن ال  أنهم 

 من ذلك، تتحمل السلطات الوطنية عىل    بالحقوق أو 
ا
. وبدًل ن بموجب القانون الدوىلي ي نفسه لالجئي 

الوضع القانونن

ي أغلب األحيان ال تريد أو غت  قادرة 
ن الحماية لهم. ولهذا    عاتقها المسؤولية األولية بحمايتهم، حتر لو أنها فن عىل تأمي 

إيجا إىل  الدوىلي  المجتمع  الحاجة إىل سىعي  تعتتر  المسؤولية ودعمها بموازاة  السبب،  لتعزيز هذه  بناءة  أساليب  د 

ام السيادة الوطنية ذات أهمية حاسمة.    احتر

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ن عىل    أييد لتوضيحاستقطاب الت 36 ن الداخليي  ي ترتكز عليها حماية األشخاص النازحي 
المهام والقواعد التر

 كل من المستويات المحلية والوطنية والدولية.  

ورية   أكتر ضن ن بوضوح  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  تجاه  المسؤوليات  بلورة نظام يحدد  تعتتر عملية 

ا. ولن يتطلب توفت  حماية فع
ً
ية والمالية فقط بل دعم مؤسسي ر أكتر من ا الة وفرة قد جد لموارد البشر

 .20بقدر أكتر وفهم أوضح للواليات أيضا 

                

ن  19 ن الداخليي  ، دليل حماية األشخاص النازحي  ن  ، .2008مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي 

ن واألشخاص  20 ي الالجئي 
حيب بالمسيح فن "، الصفحةوثيقة "التر

ً
دين قشا  . 69 المشر
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ي جميع  37
ن فن ن الداخليي  استقطاب تأييد المجتمع الدوىلي للعمل بفعالية عىل زيادة حماية األشخاص النازحي 

ا والتد
ً
الدول غت  قادرة    عال حيث تكونخل عىل نحو فأنحاء العالم ورصد تنفيذ الصكوك الدولية الموقعة مسبق

ام الكامل لمبدأ الوالية الفرعية.   أو ال تريد توفت  حماية لهم مع االحتر

 عن حقوق اإلنسان األساسية   38
ا
ن فضًل ن بحقوقهم كمواطني  ن الداخليي  استقطاب التأييد لتمتع األشخاص النازحي 

ي وتوفت  األمن والرفاه لجميع الذين  ان والقانون ن حقوق اإلنس بما فيها دعوة الدول إىل صون الصكوك الدولية بشأ 
اإلنسانن

د داخلًيا عىل نحو يحافظ عىل كرامة اإلنسان.  ن وسياسات مالئمة بشأن التشر    يخضعون لواليتها. ويتطلب ذلك قواني 

ن اعتماد صكوك قانونية محددة ومالئمة   الداخليي  ن  تتطلب حماية حقوق اإلنسان لألشخاص النازحي 

ا للسيادة الوطنيةمن قبل المج وآليات تنسيق
ً
عية انتهاك تمع الدوىلي الذي ال تعتتر تدخالته الشر

21. 

ي أوضاع هشة
ن
 إيالء اهتمام خاص لألشخاص الذين يعيشون ف

خاًصا   39 اهتماًما  الصلة  ذات  امج  والتر ن  الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص  المقدمة  المساعدة  توىل  ما  نادًرا 

األكتر  ب  لألشخاص  للمخاطر  األشخاصعرضة  فيهم  غت    من  واألطفال  المسلحة  اعات  ن
التن من  هربوا  الذين 

ن وذوي الحاجات   ن عن عائالتهم واألطفال الجنود والنساء واألطفال المستغلي  ن بذوي  هم أو المنفصلي  المصحوبي 

 . ن   الخاصة وأعضاء المجموعات اإلثنية المعرضة للتميت 

 ا
ّ
: كية مدعوة إىل ملكنيسة الكاثوليولالستجابة إىل هذا التحدي، إن  ا يىلي

                

للتضامن،    21 تحد   : ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  برعاية شؤون  ي 
المعتن البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  المجلس 

 . 21، الصفحة 1992الفاتيكان 
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ن وال سيما القاضين   40 ن الداخليي  استقطاب التأييد لبلورة برامج وسياسات إلعادة تأهيل األشخاص النازحي 

اعات المسلحة وتنفيذها وبشكل خاص من خالل الوصول   ن ن بصدمات نفسية أو إصابات جسدية جراء التن والمصابي 

 حياة أشهم.  هيكلة حياتهم و  الحماية ومن أجل إىل المدارس كشكل من أشكال 

وها خالل   ي اختتر
ًرا من الصدمات التر ون األكتر تضن ن ويعتتر ا من الالجئي 

ً
ة جد ويشكل األطفال نسبة كبت 

 .22نموهم، فإن توازنهم الجسدي والنفسي والروحي مهدد بخطر جدي 

أ 41 انفصال  وتمنع  التأييد لصياغة سياسات تحمي األشة  د    عضائها خالل جميعاستقطاب  التشر مراحل 

بذوي  هم  دا ن  المصحوبي  غت   األطفال  حالة  ي 
فن سيما  وال  األشة  توحيد  إعادة  تعزز  ي 

التر السياسات  فيها  بما  خلًيا 

ن عن عائالتهم.    والمنفصلي 

 .23ويجب أن تتمتع األش بخصوصية شخصية وأشية باإلضافة إىل إمكانية إعادة توحيد األشة 

ة م  يد لتطبيق السلطاتاستقطاب التأي 42  بدأ  المؤهلة مباشر
ا
د   مصلحة الطفل أوًل ي جميع مراحل التشر
فن

 عن العودة و/أو إدماج األطفال والقاضين.  
ا
 داخلًيا فضًل

يعات الوطنية  ي مرحلة سّن التشر
ام بمسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل فن ن تشجيع الدول عىل االلتر

ي  
ن بذوي  هم أو    يعيش فيها األطفال غت  لمعالجة األوضاع الهشة التر القاضين الذين انفصلوا  المصحوبي 

 .24عن أشهم 

                

 . 28نفس المرجع، الصفحة  22

23  
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  .  61"، الصفحة وثيقة "التر

، قسم ال 24 ن  . 7، الصفحة 2017، الفاتيكان نقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20مهاجرين والالجئي 
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األطفال    43 لمعالجة  برامج  وتوفر  األطفال كجنود  عمل  تمنع  يعات  تشر الدول  لتنفيذ  التأييد  استقطاب 

 عن إعادة إدماجهم مع إيالء أهمية خاصة لألطفال الجنود.  
ا
 الذين شهدوا نزاعات فضًل

 من كون األطفال الجنود )فت يجب أن ي 
ً
اع    يان أو فتيات( جزءا ن برامج نزع السالح والتشي    ح وإعادة اإلدماج بعد مرحلة التن

ي 
 .25من أجل إعطائهم فرصة لإلدماج الحقيفر

ن واستقطاب التأييد   44 ن الداخليي  زيادة حمالت التوعية والتعلم لتجنب استغالل النساء واألطفال النازحي 

 جرائم.  دما يتعلق األمر بهذه اللقانون عىل نحو مالئم عنلتطبيق الحكومات ا

ر الذي يسببونه. ومن   يجب أن يتم تحذير األشخاص الذين يستغلون النساء جنسًيا وتعليمهم عن الضن

وري معرفة الدوافع الكامنة وراء تضفهم من أجل معالجة مشكلة استغالل النساء   .26الضن

تد  45 الدول  لتوفر  التأييد  لألشخاستقطاب  متخصصة  وحماية  منابت   ن  الداخليي  ن  النازحي  ذوي   اص 

ي المجتمعات المستضيفة.  
ا عن األذى وتعزز مشاركتهم الكاملة فن

ً
 الحاجات الخاصة لضمان أنهم يعيشون بأمان بعيد

الحاجات   ن ذوي  اللجوء والالجئي  ي  للمهاجرين وطالتر اعتماد سياسات وممارسات توفر  الدول عىل  تشجيع 

ن للمخاطر الفرص نفس الخاصة وال  ن ذوي معرضي  ن فيها   ها المتاحة للمواطني   .27الحاجات الخاصة والمقيمي 

ن بناءا عىل  46 ن الداخليي  ن ضد األشخاص النازحي  يعات دولية تدين التميت  استقطاب التأييد لتنفيذ الدول تشر

 عن توفت  خدمات متساوية لجميع المجموعات اإلثنية داخل الدول. وح
ا
يث تكون الدول هي المسببة  وثنيتهم فضًل

                

"، الصفحة  25
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  .  75وثيقة "التر

 . 73نفس المرجع، الصفحة  26

27  ، ن  . 15 ، الصفحة2017الفاتيكان  ، نقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20قسم المهاجرين والالجئي 
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بناءا عىل الجماىعي  وح  ن التأييد لتوفر هذه    بالتن ن واستقطاب  التميت  الشكل من  إيقاف هذا  العمل عىل  اإلثنية يجب 

دة.    الدول تعويضات للمجموعات اإلثنية المشر

وط حقيقية للمصالحة.    إال إذا تم وضع شر
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي  ال يمكن حل مشكلة الالجئي 

ويعتن

األ  ن  بي  المصالحة  الم ذلك  قطاعات  مختلف  ن  وبي  ن  مم  وبي  اإلثنية  المجموعات  من  ي كل 
وفن ي 

الوطتن جتمع 

  .28المجموعات اإلثنية 

ن  ن الداخليي   اإلتجار بالبشر الذي يستهدف األشخاص النازحي 

ي مختلف مر  47
ن فن ن الداخليي  دهم. لوحظ تزايد حاالت اإلتجار بالبشر الذي يستهدف األشخاص النازحي   احل تشر

: هذا التحدي، إ ولالستجابة إىل  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ن

أيدي   48 ي 
فن الوقوع  لتجنب  ي يحتاجونها 

التر الصلة  المعلومات ذات  ن  الداخليي  ن  النازحي  توفت  لألشخاص 

ي دول أخرى.  
 التجار بالبشر وال سيما إذا كانوا يحاولون الهجرة أو اللجوء للحماية فن

 عن مخاطره وطرقه  وقاية من اإلتجار بالبشر ومضمن المعلومات ذات الصلة التت
ا
عرفته ومالحقته فضًل

ن الدولية والوطنية المطبقة بشأنه   .29وتداعياته والقواني 

أجل    49 من  المستضيفة  والمجتمعات  ن  الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص  التدريب  وبرامج  التعليم  توفت  

 قته.  ر بالبشر والحماية منه ومالحتمكينهم للوقاية من اإلتجا

                

"، الصفحة  28
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 122وثيقة "التر

29  ، ن  .24، الصفحة 2019، الفاتيكان التوجهات الرعوية بشأن اإلتجار بالبشر قسم المهاجرين والالجئي 
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ي مخصصة تهدف إىل تعزيز القدرة عىل الوقاية من اإلتجار بالبشر  
يجب توفت  برامج تعليم وتعليم ذانر

اك فيه عىل مستوى المجتمع المحىلي 
  .30والحماية منه ومالحقته وعدم االشتر

ن الذين تم اإلتجار بهم ليتم منحهم إمكانية إدما 50 ن الداخليي  ي  استقطاب التأييد لألشخاص النازحي 
جهم فن

ي وحمايتهم من اإلتجار بهم من جديد.  
 المجتمع المتلفر

يجب أن تعمل الدول عىل إنشاء برامج وآليات أو تحسينها لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم  

 .31تصادية يتم الحصول عليها من االتجار بالبشر مع تخصيص لهم موارد اق

ي المناطق الحضن 
ن
ن ف ن الداخليي   ية األشخاص النازحي 

ة حيث   51 ية إىل الضواحي واألحياء الفقت  ي المناطق الحضن
ن فن ن المقيمي  ن الداخليي  ينتقل األشخاص النازحي 

ن آخرين.   ي ظروف محرومة مقارنة بمواطني 
 يعيشون فن

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ن   52 الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  إىل  جمي الوصول  ي 
ية فن الحضن المناطق  ي 

فن ة  الفقت  واألحياء  الضواحي  ع 

ية للجميع من خالل توفت  مساعدة اجتماعية وخدمات روحية.    بهدف تعزيز التنمية البشر

السكان   ن  بي  يعيشون  فهم  ا. 
ً
تعقيد ية"  "الحضن المناطق  ي 

فن ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  حالة  تزيد 

ن الذين عليهم منافستهم للحصول ظائف وخدمات اجتماعية وخدمات أخرى من خدمات  عىل و   المحليي 

 .32البتن التحتية. ويصبح الوصول إىل التعليم والخدمات الطبية صعًبا بسبب القيود المالية

                

 نفس المرجع.  30

 . 42نفس المرجع، الصفحة  31

ن واأل وثيقة  32 ي الالجئي 
حيب بالمسيح فن "، الصفحة "التر

ً
دين قشا  . 47شخاص المشر
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ي   53
فن دين داخلًيا  الذين استضافوا أشخاًصا مشر أفراد األش  أو  توفت  دعم ملموس ورعاية رعوية لألقارب 

تبة عن ذلك. اء المنازلهم الخاصة وتقبلوا األعب  مالية ومخاطر مالية أخرى متر

ي المخيمات
ن
ن ف ن الداخليي   األشخاص النازحي 

ي المخيمات حتر    54
ي كثت  من األحيان مشقات يفتقرون إىل الحماية فن

ن فن ن الداخليي  يواجه األشخاص النازحي 

ن  ن واإلنسانيي  ا العمال الرعويي 
ً
خول المخيمات وبالتاىلي تتعذر  من د  ولو كانت منظمات دولية قد أنشأتها. ويمنع أحيان

  . ن ن الداخليي   إمكانية توفت  مساعدة اجتماعية ورعاية رعوية لألشخاص النازحي 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ي مواقع تعتتر آمنة.   55
 استقطاب التأييد ليتم إنشاء المخيمات فن

ي تيجب أن تقع المخيمات ا
ن  لتر ي األشخاص النازحي 

ورية ولكن ليست هياكل مثالية لمرحلة تلفر عتتر ضن

اع المسلح وآمنة من أي هجمات محتملة ن ي مناطق تبعد بقدر اإلمكان عن التن
ن األولية فن  .33الداخليي 

ن وظروف تشجع  56 الداخليي  ن  النازحي  لتوفت  حماية معززة داخل مخيمات األشخاص  التأييد  استقطاب 

ن ف ي رفع مسألة أمنهم الخاص وأمن أقرانهم.  يها المقيمي 
 عىل أن يصبحوا عناض فعالة فن

ن من مختلف أشكال العنف المعنوي والجسدي  .34يجب أن تتم حماية المقيمي 

                

33    : ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  برعاية شؤون  ي 
المعتن البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  للتضامنالمجلس  ،  تحد 

 . 15، الصفحة 1992الفاتيكان 

 نفس المرجع.  34
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المحلية   57 المجتمعات  ن  بي  متساو  بشكل  الرفاه  إىل  ووصول  وخدمات  حماية  لتوفت   التأييد  استقطاب 

ي ا
ن فن ن الداخليي   يمات المجاورة عىل نحو يجنب وقوع انقسامات وضغوطات. لمخواألشخاص النازحي 

ام حقوق جميع أعضاء   ام كل منهما أن يتم احتر يضمن تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين وكرامتهم واحتر

 .35المجتمع وكرامتهم بشكل كامل 

الكاثوليك ومن 58 الدين  الوطنية للسماح لرجال  الدولية والحكومات  المنظمات  تأييد  يانات د  استقطاب 

ن وتوفت  مساعدة اجتماعية ورعاية رعوية للسكان فيها   ن الداخليي  أخرى بالوصول إىل مخيمات األشخاص النازحي 

دين.   ام إيمان األشخاص المشر  عىل نحو نشط وكامل يضمن احتر

ن وتقديم مساعدة مناسبة لهم   .36يجب أن يتم إعطاء رجال الدين من ديانات أخرى حرية كاملة للقاء الالجئي 

ي اإلعانة 
ن
ن ف  حماية العاملي 

ي المخيمات إىل الحماية   59
ن وال سيما فن ن الداخليي  ي دعم األشخاص النازحي 

ن فن يفتقر أحيانا األشخاص العاملي 

اعات والعنف بشكل عام عىل حد سواء.   ن  ويتعرضون للمخاطر بسبب كل من الحكومات الوطنية العدائية وحاالت التن

  ولالستجابة إىل هذا التحدي،
ّ
: إن   الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي

ي  60
ن فن استقطاب تأييد المنظمات الدولية والحكومات الوطنية لتوفت  حماية كاملة وفعالة لجميع العاملي 

 . ن ن الداخليي   إعانة األشخاص النازحي 

                

35  ، ن .  2017ن ، الفاتيكاطة عمل لتحقيق أثر عالمي نق 20قسم المهاجرين والالجئي  ي
 ، القسم الثانن

"، الصفحة  36
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  .  62وثيقة "التر
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ن   61 الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  يساعدون  الذين  ن  والمتطوعي  ن  الرعويي  الوكالء  تدريب  نحو  ضمان  عىل 

 عن إعدادهم ودعمهم. ويجب إدخال موضوع المحافظة عىل القاضين وا
ا
ي الحاالت  مالئم فضًل

ن وحمايتهم فن لبالغي 

ي 
ورية فن  جميع المنظمات الكاثوليكية.    الهشة عىل وجه الخصوص. وتعتتر الدورات اإلعدادية قبل المهمات ضن

دين قًشا إىل أن يكون الكهن  ين  تدعو أوضاع األشخاص المشر
ّ
ن معد ة والشمامسة والرهبان والراهبات والعلمانيي 

  .37شكل مالئم لهذه المهمة الرسولية ب 

اعات اإلثنية غت  المحلولة ن  التن

ي   62
د داخلًيا ولم تكن الكنيسة تعمل دائما عىل نحو استبافر اعات اإلثنية والقبلية أن تؤدي إىل التشر ن يمكن للتن

 عزيز المصالحة وإحالل السالم.  لحلها من خالل التنديد بحاالت الظلم وت 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

مصالح  63 امه العمل عىل  واحتر اآلخر  تقبل  وتعليمها كيفية  بعضها  ن  بي  والقبائلية  اإلثنية  المجموعات  ة 

 ة خال من العنف.  وتعزيز عملية شفاء للذاكرة وإعادة تعليم التواصل واعتماد نمط حيا

ي ضوء اإليمان، يسىع التضامن إىل تخطي نفسه واتخاذ البعد المسيجي من حيث العطاء والمسامحة  
فن

 .38ل كاملبشك  والمصالحة

تشجيع قادة الكنيسة عىل االضطالع بأعمال عامة بسيطة ولكن فّعالة إلحالل السالم كدعوة جميع   64

 األطراف للصالة مًعا عىل سبيل المثال.  

                

 . 97نفس المرجع، الصفحة  37

38  ، ي
 . 40، الصفحة 1987، الفاتيكان رسالة عامة، الشأن االجتماىعي يوحنا بولس الثانن
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لنا   ن ء لآلخرين ولمتن ي
ي الصالة والتواضع والمحبة. ودعونا من خالل الست  مًعا والقيام بسر

يكمن الحل فن

ك مًعا نكتشف من ج ي قلب كنيستنا الكاثوليكية المعتن القديم المنسوب إىل الكرسي الرسوىلي  المشتر
ديد فن

ي المحبة"
ا فن
ً
 .39المدعو إىل "أن يكون رائد

إحالل 65 بشأن  التعليم  إىل    توفت   الكنيسة  المسيحية حول حاجة  والمجتمعات  ن  الرعويي  للوكالء  السالم 

ي حالة نزاع
ن األطراف فن .   الحفاظ عىل العدالة والربط بي   محىلي

ية وتدمت    البشر ي سياقها الحاىلي الذي يتسم بخسارة الحياة 
ورًيا فن التعلم بشأن إحالل السالم ضن يعتتر 

ن واألثر عىل المناخ وأذية أجيال كاملة بسبب  المنازل واألمالك والبتن التحتية وأزما  ت الهجرة والالجئي 

ن تخزين األسلحة ع  .40ىل حساب التعليم والتنميةالصدمات واستخدام الموارد المحدودة لتحفت 

  

                

قية الكاثوليك، فرنسيس،  39 /أيلول  14خطاب إىل أساقفة أوروبا الشر  . 2019سبتمتر

ن األديان والمجلس العالمي للكنائس،    40 ي عالم متعدد األديان، منظور مسيجي المجلس البابوي للحوار بي 
، جنيف التعليم إلحالل السالم فن

 ، التمهيد.  2019
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  التعزيز

 نحو االندماج االقتصادي 

ا بحقوق المواطن 66
ً
دين مسبق ي   بالرغم من أنه يجب أن يتمتع أعضاء مجتمعات األشخاص المشر

الكاملة فن

 بلدهم، إال أنه أحيانا يتم استبعادهم من المشاركة االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل.  

:  ولالستجابة إىل هذا   الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 التحدي، إن

بتقدير   67 المعنية  المنظمات  لجميع  يسمح  نحو  عىل  واعتمادها  مالئمة  وأساليب  أدوات  وضع  تعزيز 

ن بشكل عادل.  احتيا ن الداخليي   جات األشخاص النازحي 

األشخاص   احتياجات  وتلبية  اإللهية  الوصايا  إىل  االستجابة  خالل  الروحية  من  ن  الداخليي  ن  النازحي 

ُ بإنجيل المحبة 
ِ ي بل أيضا تبشر ية لكل شخص بشر  الكنيسة ال تعزز فقط الكرامة البشر

ّ
والرعوية، فإن

ي ظل أوضاع الهجرة الق
 .41شيةوالسالم فن

ي الحياة االقتصادية   68
ن فن ن الداخليي  ن لتعزيز مشاركة األشخاص النازحي  إنشاء برامج ممولة وجمع متطوعي 

 االجتماعية بعد حالة الطوارئ األولية وعىل سبيل المثال من خالل توفت  وصولهم إىل أسواق العمل وسبل العيش.  و 

                

ن واألشخاص المشر  41 ي الالجئي 
حيب بالمسيح فن "، قسم االستعراض. وثيقة "التر

ً
 دين قشا
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" مرحلة بالغة األ  حيب األوىلي حيب بمعناها الكامل هامة    (...) همية تشكل المساعدة أو "التر وتعتتر أيضا أعمال التر

ي والكفاية الذاتية   . 42وتهدف إىل االندماج التدريجر

ن عىل   69 ن السكان المحليي  ن الذين يعيشون بي  ن الداخليي  ر الدول وصول األشخاص النازحي 
ِ
استقطاب التأييد لتوف

ن عىل حد سواء.   يتم توفت  نحو منتظم إىل التعليم والخدمات الطبية مع ضمان أن    هذه الخدمات لهم وللسكان المحليي 

ي  
ي فن
نرى أن لكل إنسان الحق بالعيش والسالمة الجسدية والوسائل المناسبة لتطور حياته بشكل سليم ما يعتن

ورية  ا الخدمات االجتماعية الضن ً  .43المقام األول الغذاء والملبس والمأوى والراحة والرعاية الطبية وأخت 

ي مأوى انتقاىلي  طلب من اال 70
ن فن ن المقيمي  ن الداخليي  ن للكنيسة باالتصال باألشخاص النازحي  لوكالء الرعويي 

 عن تشجيعهم عىل االنتقال إىل مسكن بديل يكون مجهز  
ا
وتحديد هويتهم وتوفت  المساعدة والحماية لهم فضًل

 حيث توفر ذلك.  

ي مآوي انتقالية وال  حمله، ليإننا نقف أمام أشخاص حاولوا الهرب من مصت  ال يمكن ت
نتهي بهم األمر فن

يحق   الذين  وأخواتنا  إخوتنا  وهم  ية،  بشر ا كائنات 
ً
أيض هم  وهؤالء  مساعدة.  إىل  ماسة  بحاجة  يزالون 

ي األطفال
عًيا توقع أن يعيشوا بسعادة تماًما كبافر  .44ألطفالهم شر

ن وإد 71 ن الداخليي  ي استقطاب التأييد بشأن مشاركة األشخاص النازحي 
اتيجيات التنفيذ إليجاد ماجهم فن  استر

ن   د وأثره وتضمن مشاركة األشخاص النازحي  حلول يمكن تحقيقها تكون مستدامة ودائمة للتخفيف من وطأة التشر

ي النمو االقتصادي. 
ي االقتصادات المحلية وتساهم فن

ن فن  الداخليي 

                

،  المجلس البابوي    42 ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
. المجلس البابوي  43، الصفحة  وثيقة محبة المسيح للمهاجرينالمعتن

، وثيقة محبة المسيح للمهاجرين، الصفحة  ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 43المعتن

ين، يوحنا الثالث وال 43  . 11الصفحة  1963ن ، الفاتيكارسالة عامة، السالم عىل األرضعشر

"، الصفحة  44
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 119وثيقة "التر
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ال 72 برامج  إىل  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  لوصول  التأييد  اال استقطاب  ن دعم  بي  تنتقل  ي 
التر جتماىعي 

ي البلد عينه ومنافعه ليستمر هؤالء األشخاص بالحصول عىل الدعم من الدولة بما يتوافق مع  
مختلف المناطق فن

 . ن  حقوقهم كمواطني 

 (ID)الحاجة إىل تحديد الهوية الشخصية 

ن  73 ن الداخليي  ي البلدان النامية تسجيل أطفال األشخاص النازحي 
والدة وقد ال يملكون  عند ال  ال يتم دائًما فن

ن وتجنب انعدام الجنسية.   ا لممارسة حقوقهم كمواطني 
ً
 أية وثيقة تحدد هويتهم الشخصية قد يحتاجونها الحق

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ي  دات الم وضع آليات تمكن الكنيسة من إصدار شكل من أشكال الوثائق مثل شها  74
عمودية أو شهادات التسجيل فن

ي تحدد هويتهم الشخصية. 
ن الذين يفتقرون ألية وثيقة من الوثائق التر ن المسيحيي  ن الداخليي   المدارس لألشخاص النازحي 

استقطاب تأييد الحكومات لضمان توثيق جميع الوالدات ضمن أراضيها عىل نحو كامل وصحيح لكي ال  75

ي أي طفل من انعدام ا
أو ُيحرم من حقوقه كمواطن. ويمكن لمنظمات الخدمات اإلنسانية واالجتماعية  لجنسية  يعانن

ورية وإتمام اإلجراءات للحصول   ن عىل إعداد الوثائق الضن ن الداخليي  المرتبطة بالكنيسة أن تساعد األشخاص النازحي 

ي تحدد الهوية الشخصية.  
 عىل شهادة والدة وأي نوع آخر من أنواع الوثائق التر

ام بمسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل عندما يتعلق األمر بالمهاجرين القاضين  جيع الد تش  ن ول عىل االلتر

  .45وتوصية ]...[ )ج.( اعتماد سياسات تتطلب تسجيل جميع الوالدات وتزويد كل مولود جديد بشهادة والدة 

                

45  ، ن  . 8، الصفحة 2017، الفاتيكان نقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20قسم المهاجرين والالجئي 
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 اإلدارة السليمة والشفافة

ا تحويل التمويل المخصص إ 76
ً
ن أو سوء استخدامه بسبب  ويتم أحيان ن الداخليي  ىل دعم األشخاص النازحي 

  . ن  الفساد أو سوء اإلدارة وبالتاىلي يحول من دون وصوله إىل المستفيدين المستهدفي 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ن والو   التنديد بأية حالة 77 ي تحّول  فساد من قبل العمال اإلنسانيي 
كاالت والحكومات والكنائس المحلية التر

ن والتشديد عىل اتباع نظم محاسبة دولية تتسم   ن الداخليي  التمويل المخصص إىل برامج دعم األشخاص النازحي 

 بالوضوح إلدارة األموال المخصصة لإلعانة. 

نتر بذور المملكة السماوية عىل هذه األر 
ُ
اف بها، واالهت تمام بها وحمايتها لكي ال  ض. ولذلك، علينا االعتر

وات من خالل شقة   ي تنتر الفساد وتجمع التر
يذبل أي خت  زرعه هللا أو يتم استغالله للمصالح الزائفة التر

 .46الفقراء قًشا 

 تمويل الكنائس المحلية

الموارد   78 لمحدودية  نتيجة  أحيانا  المحلية  الكنيسة  عىل  لدعم يتعش  تمويل كاٍف  تخصص  أن  المالية 

ن وتوفت  رعاية رعوية لهم. مجتم ن الداخليي   عات األشخاص النازحي 

 الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل: 
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

                

ي بنما، الفاتيكان إىل أساقفة  كلمة البابا فرنسيس 46
 . 2019أمريكا الوسط فن
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ي السماح لها بالوصول إىل الموارد المالية المتاحة    79
تعزيز قدرة الكنائس المحلية عىل جمع األموال ما يعتن

س  حد  عىل  ي 
والوطتن الدوىلي   

ن المستويي  األشخاص  عىل  مساعدة  عىل  تعمل  ي 
التر ي 

المدنن المجتمع  لمنظمات  واء 

 . ن ن الداخليي   النازحي 

الكنائس ال 80 ن  محلية لكي يتم تقاسم الموارد المالية مع الذين يواجهون  تعزيز التضامن عىل نحو أكتر بي 

ن والطلب من وكاالت التمو  ن الداخليي  ة الناتجة عن مساعدة األشخاص النازحي  يل الكاثوليكية بأن تسند  األعباء الكبت 

  . ن ن الداخليي  ي لمساعدة األشخاص النازحي 
ي تعانن

 األولوية إىل احتياجات الكنائس التر

أ  ا 
ً
أيض المالئم  األولوية  من  الصلة  ذات  والمجموعات  واألفراد  الكاثوليكية  التمويل  وكاالت  تسند  ن 

ي تقدمها المؤسسات الكاثوليكية بشأن اختيار المشاري    
احات التر ي سيتم دعمها لالقتر

  .47ع التر

ن بمساعدة األشخاص    81 ن إرساليات للتعاون مع كهنة األبرشيات المعنيي  تشجيع المجامع الدينية عىل تعيي 

ومرافقها  ال عقاراتها  عن جعل   
ا
ن فضًل الموظفي  نفقات  تقليص  من  المحلية  الكنائس  لتتمكن   ، ن الداخليي  ن  نازحي 

 متاحة وإال ستبفر من دون استخدام.  

ي الفقر والعفة والطاعة تضامنهم فهذا ال ُيعتتر دعًما  عندما يُ 
ظهر األشخاص الذين قرروا طوعًيا العيش فن

ي الحاالت الصعبة فحسب بل شه
ي المواقف الحزينة أيضا فن

ي يمكن أن تبعث الرجاء فن
 .48ادة عىل القيم التر

 الحاجة إىل نمو روحي 

لألشخا    82 المستهدفة  امج  التر ي 
فن ا 
ً
أحيان ن  كت 

التر ويتم  ينصب  المادية  االحتياجات  ن عىل  الداخليي  ن  النازحي  ص 

ن الداخ  ي والروحي لتعزيز قدرة األشخاص النازحي 
ن عىل الصمود وتمكينهم. وُيعتتر هذا البعد  إهمال أهمية البعدين الديتن ليي 

                

"، الصفحة وثي 47
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 104قة "التر

48  ، ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 83، الصفحة وثيقة محبة المسيح للمهاجرينالمجلس البابوي المعتن
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ن  ي باألشخاص النازحي 
ي الشامل الذي يجب أن يكون الغاية النهائية لكل برنامج معتن .    أساسًيا للنمو البشر ن  الداخليي 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

ه  83 د داخلًيا  تشجيع الجامعات الكاثوليكية وغت  ا عىل تعزيز البحوث المتعددة التخصصات بشأن التشر

ي برامجها األكاديمية مع إعطاء اهتمام خاص ل
ن فن ن الداخليي  .  وشمل قضايا األشخاص النازحي  ي والروحي

ين الديتن
َ
 لُبعد

الم  العلمية مع تلك الالهوتية بموازاة إدخال  البحوث  الكاثوليكية إىل مواءمة  نطق  لطالما سعت الجامعات 

ا أيضا أخذ ردات الفعل الناتجة عن وصول المهاجرين بالرغم من أنها  
ً
ي الحوار)...(. ومن المهم جد

واإليمان فن

ي  ن ي ال تزال تتبع التقاليد المسيحية القديمة  تكون سلبية بالمبدأ وأحيانا تميت 
ي البلدان التر

ي االعتبار فن
ة وعنضية فن

  .49من أجل توصية برامج مخصصة لتعليم الضمائر 

ن   84 ن عىل اعتماد هياكل وبرامج رعوية محددة لتلبية احتياجات األشخاص النازحي  تشجيع األساقفة المحليي 

 عن تخصي
ا
ن المادية والروحية فضًل ية مالئمة لتطبيقها. الداخليي   ص موارد مالية وبشر

ي يمكن أن تتابع دعوتها 
التر ي األبرشية 

ء فن ي
 وقبل كل سر

ا
العمل الرعوي أوًل القديمة كونها    يتمثل مجال 

 يشعر فيه الضيف بالراحة" بأسلوب جديد وحديث. وإذا لزم األمر يمكن إنشاء أبرشيات شخصية  
ا
ًل ن "متن

دين قًشا النفوس" )...( م أو "بعثات لمعالجة   . 50ن أجل تلبية االحتياجات الرعوية لألشخاص المشر

رة لتوفت  منح د  85 ي المناطق المتضن
ن  دعم المدارس الكاثوليكية فن ن الداخليي  راسية وتسجيل األشخاص النازحي 

ي للمدارس الكاثوليك 
 ية.  حتر ولو كانوا من دين مختلف من أجل تعزيز الحق بالتعليم من دون المساس باألساس الديتن

                

 . 2018البابا فرنسيس إىل أعضاء االتحاد الدوىلي للجامعات الكاثوليكية، الفاتيكان كلمة  49

"، الصفحة  50
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  .  91وثيقة "التر
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وال يجب أن تتنازل المدارس الكاثوليكية عن خصائصها الخاصة وبرامجها الموجهة نحو التعليم المسيجي  

 .51د المهاجرين من دين آخر عندما يتم قبول أوال 

ن  ن الداخليي   مشاركة األشخاص النازحي 

امج الرامية إىل ت 86 ي بلورة التر
ن فن ن الداخليي  اك األشخاص النازحي   لبية احتياجاتهم وتنفيذها.  نادًرا ما يتم إشر

 الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل: 
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

دين داخلًيا إذ إنه  87 دة قبل استقطاب التأييد بشأن تعريفهم كأشخاص مشر م  استشارة المجتمعات المشر

 قد ال يريدون أن يعاملوا عىل هذا األساس. 

ن  88 الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  اك  االقتصادي    إشر رفاههم  عىل  تؤثر  ي 
التر القرارات  اتخاذ  عمليات  ي 

فن

 واالجتماىعي وتشجيع المؤسسات والمنظمات غت  الحكومية عىل تعزيز الشمولية. 

المعن العنف  أنواع  مختلف  من  ن  المقيمي  حماية  تتم  أن  من  يجب  تمكنهم  عن   
ا
فضًل والجسدي  وي 

ي تؤثر عىل حياتهم اليوم
ي القرارات التر

 .52ية المشاركة فن

  

                

51  ، ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 26، الصفحة وثيقة محبة المسيح للمهاجرينالمجلس البابوي المعتن

المه  52 برعاية شؤون  ي 
المعتن البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  :  المجلس  ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  للتضامناجرين  ،  تحد 

 . 15، الصفحة 1992الفاتيكان 
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 اإلندماج

 تعزيز الحلول المستدامة

د داخلًيا إىل رؤية بعيدة المدى للسىعي   89
ي معالجتها لمسائل التشر

غالًبا ما تفتقر الحكومات والمؤسسات األخرى فن

  . ن ن الداخليي  ي التخطيط عىل المدى الطويل لدعم األشخاص النازحي 
 إىل إيجاد حلول مستدامة ونادًرا ما تشارك فن

 الكنيسة الكاثوليكية ولالستجاب
ّ
: ة إىل هذا التحدي، إن  مدعوة إىل ما يىلي

د داخلًيا لضمان عدم   90 استقطاب تأييد جميع الوكاالت المعنية للعمل عىل إيجاد حلول مستدامة للتشر

ن بشكل دائم.   ن الداخليي  ي الحاالت الطارئة إىل مكان يعيش فيه األشخاص النازحي 
ي أنشأت فن

تحول المخيمات التر

 للمساكوتش
ا
ا وليس بديًل

ً
 مؤقت

ا
 ن المالئمة.  كل المخيمات حًل

ا
ً
 مؤقت

ا
ي حًل

 للحاالت الطارئة ما يعتن
ا
ض بها أن تكون أي حًل  .53يجب أن تبفر غاية المخيمات كما ُيفتر

ن   91 كاء اإلنسانيي  ن والشر ن الداخليي  تعزيز إنشاء مجموعات دائمة بمشاركة كل من الحكومات واألشخاص النازحي 

كاء  ي   وشر
المدنن المجتمع  ومنظمات  ن  والمانحي  إيجاد حلول مستدامة    التنمية  بهدف  الخاص عىل حد سواء  والقطاع 

ن جميع أصحاب المصلحة.  ك بي 
د داخلًيا. ويجب تطوير برامج طويلة المدى عىل نحو مشتر  لمختلف حاالت التشر

االستثما 92 أجل  األموال من  إىل تخصيص  اآلخرين  ن  والمانحي  الحكومات  المساكن  دعوة  بناء  إعادة  ي 
فن ر 

ي 
ن لجعل عودتهم إليها بشكل آمن وطوىعي ممكنة. والُبتن التحتية فن ن الداخليي    المناطق األصلية لألشخاص النازحي 

                

 نفس المرجع.  53
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ام بالتمويل عىل مدى طويل وبشكل مالئم لمرحلة   ن ي االلتر
يتطلب ذلك بالتأكيد مشاركة المجتمع الدوىلي فن

ن وا اعات، مما يسمح لالجئي  ن
التن ن بالعودة إىل مناما بعد  الداخليي  ن  النازحي  زلهم بكرامة وبدء  ألشخاص 

ن   .54حياة طبيعية من جديد مع جميع السكان الباقي 

اكهم   93 ن محلًيا من خالل إشر ن الداخليي  استقطاب التأييد لتعزيز الحكومات عملية إدماج األشخاص النازحي 

ي خطط التنمية الوطنية والمحلية وشبكات األمن االجتماىعي ع 
 ىل المدى الطويل.  فن

ن عىل الدول المستض  من االستجابات الطارئة والخدمات األساسية فقط، هياكل  يتعي 
ا
يفة أن تضمن بدًل

ية   بشر ككائنات  الشخصي  تقدمهم  عىل  يعملوا  أن  طويلة  ة  لفتر سيبقون  الذين  لألشخاص  تسمح 

ي تنمية الدول المستضيفة
  .55ويساهمون فن

ا  94 المصلحة  أصحاب  مع  اك  نطاالشتر عىل  وح  ن للتن المتقدم  التخطيط  ي 
فن ي  آلخرين 

فن سيما  وال  واسع  اق 

ي من الممكن أن تصبح فيها هذه الحالة واقعا ملموًسا. ويجب أن تتضمن هذه الخطط بناء عىل الدروس  
البلدان التر

امج المالئمة.  ي تخصيص أموال لبناء الُبتن التحتية وتنمية القدرات وبلورة التر
 المستفادة من الماصن

ن المجتمعات المستضيفة واألشخاصاال  ن  ندماج بي  ن الداخليي   النازحي 

االندماج.   95 ي 
فن ة  غالًبا مشقة كبت  المستضيفة  والمجتمعات  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  ي كل من 

يعانن

المستضيفة وتهميش   للمجتمعات  برامج دعم  االفتقار إىل  العوامل االندماج ومنها  وتعيق مجموعة متنوعة من 

ي مخيمات أو أحياء   األشخاص 
ن فن ن الداخليي  ي عمليات االندماج.  النازحي 

ن فن ة ومشاركة ضعيفة لكل من الطرفي   فقت 

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن

                

"، الصفحة  54
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  .  80وثيقة "التر

، قسم المهاجرين وال 55 ن   ، القسم الثالث. 2017، الفاتيكان نقطة عمل لتحقيق أثر عالمي  20الجئي 



39 

التوجيه   96 سواء  حد  عىل  المستضيفة  والمجتمعات  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  لمجتمعات  توفت  

م  والدعم الحقيقية  االندماج  عملية  تشجيع  أجل  مجتمعات  من  استبعاد  وتجنب  المتبادل  التفاعل  خالل  ن 

  . ن ن الداخليي   األشخاص النازحي 

اندماج  عملية  توجيه  ي 
فن المهاجرين  مع  عملهم  ي 

فن األساسية  ن  الرعويي  ن  العاملي  مهمات  إحدى  تتمثل 

جنب من االستبعاد القائم عىل الثقافة 
ُ
  .56حقيقية ت

ن  توف 97 ن الداخليي  ن ت  التعليم لألشخاص النازحي  ام القواعد المحلية والقواني 
بشأن التضف المالئم واحتر

 المدنية واالنفتاح تجاه المجتمع المستضيف.  

توفت    ي 
فن المساعدة  إىل  مدعوون  الثقافية  الوساطة  ي 

فن بمهارات  يتمتعون  الذين  ن  الرعويي  ن  العاملي   
ّ
إن

عية إلحالل النظ عية واألمن االجتماىعي ضمن إطار  المتطلبات الشر حيب  ام والشر الدعوة المسيحية إىل التر

باآلخرين من خالل التعبت  العمىلي عن المحبة
57. 

ن   98 بلورة برامج تهدف بشكل محدد إىل بناء قدرات كل من المجتمعات المستضيفة واألشخاص النازحي 

اف بغتن اآلخر وتعزيز التفاعل ن عىل حد سواء لالعتر .   الداخليي  ن ن المجموعتي  ي الجيد بي   اإليجانر

ن أي الطر  ن فرصة للفهم بأسلوب جديد وتوسيع آفاق الطرفي  ف الذي  يشكل تقبل المهاجرين والالجئي 

ي المدعو إىل  
ام قيم المجتمع الذي يتقبله وتقاليده وقوانينه والطرف الثانن له ويحمل مسؤولية احتر تم تقبُّ

ي يمكن 
اف بالمساهمة المفيدة التر   .58لكل مهاجر أن يقدمها للمجتمع ككل االعتر

                

56  ، ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 78، الصفحة وثيقة محبة المسيح للمهاجرينالمجلس البابوي المعتن

 . 42نفس المرجع، الصفحة  57

58  ، ن  ، القسم الرابع.  2017، الفاتيكان عالمي نقطة عمل لتحقيق أثر  20قسم المهاجرين والالجئي 
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ن الكاثوليك   ن الداخليي   الرعاية الروحية باألشخاص النازحي 

الك 99 ا 
ً
ي أحيان

اإلثنية والثقافة  وتعانن ن من حيث  الداخليي  ن  النازحي  أمام اختالف األشخاص  المحلية  نائس 

ي تنمية آليات تهدف إىل إدم
ة فن ن  والطقوس ومواطن ضعفهم الخاصة من مشقة كبت  ن الداخليي  اج األشخاص النازحي 

ي األبرشيات المحلية.  
 الكاثوليك عىل نحو فعال فن

 الكن
ّ
: ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن  يسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي

م   100 ن وال سيما خالل المرحلة األولية من االستيطان رعاية روحية تحتر ن الداخليي  توفت  لألشخاص النازحي 

ي  تلك التقاليد  
ن شخصًيا فن ن الداخليي  اك األشخاص النازحي  والعادات والطقوس. وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون إشر

 بشكل خاص. توفت  الرعاية الرعوية ل
ا
 مجتمعاتهم فعاًل

تقاليدها   عىل  الحفاظ  عىل  تشجيعها  يتم  ومتجانسة،  ة  المهاجرين كبت  من  مجموعة  تكون  عندما 

بذل جهود لتوفت  المساعدة الدينية المنظمة من قبل الكهنة   الكاثوليكية المحددة. وبشكل خاص، يجب 

 .59الذين يتحدثون بلغة المهاجرين ويفهمون ثقافتهم وطقوسهم 

ي األبرشيات  101
ن فن الداخليي  ن  النازحي  إدماج األشخاص  المحلية عىل بلورة برامج تهدف إىل  الكنائس  دعم 

 عن التوجهات والمواد الرعوية.  المحلية من خالل توفت  لهم التأمالت الالهوتية والمو 
ا
ية والمالية فضًل  ارد البشر

ا العمل عىل االرتقاء بالمعرفة المتب
ً
ا أيض

ً
ي يقدمها من المهم جد

ادلة من خالل استخدام جميع الفرص التر

ي حياة األبرشية 
اك المهاجرين أيضا فن  .60العمل الرعوي العادي إلشر

                

ي بشؤون رعاية ال59
، المجلس البابوي المعتن ن  . 50، الصفحة وثيقة محبة المسيح للمهاجرينمهاجرين واألشخاص المتنقلي 

 نفس المرجع.  60
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ن إىل  تشجيع مؤتمرات األساقفة عىل تكليف عمل  102 ن الداخليي  ي باألشخاص النازحي 
ية تنسيق العمل المعتن

أسها مندوب يعينه األساقفة.   لجنة أسقفية يتر

ي تستهدف المهاجرين، أن تكلف لجنة  يجب عىل مؤتمر 
ات األساقفة لتنسيق جميع األنشطة الرعوية التر

ن مديًرا وطنًيا لتحريك لجنة األبرشيات المعنية   .61خاصة تهتم بذلك وتعي ّ

 ودة وإعادة االندماج الع

ن إىل ديارهم ممكنة وحتر عندما تكون مم  103 ن الداخليي  عتتر دائًما عودة األشخاص النازحي 
ُ
كنة قد يواجهون  ال ت

ي واالفتقار إىل الوصول إىل سبل عيش بديلة ومستدامة وعدم وجود  
مجموعة متنوعة من التحديات االضطهاد العرفر

ي إعادة اإلندماج. 
.    تدابت  تساعدهم فن

ا
 وعندما ال تكون العودة طوعية، تصعب أكتر عملية إعادة االندماج إجماًل

 الكنيس 
ّ
: ولالستجابة إىل هذا التحدي، إن  ة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي

إذا كانت عودة   104 ما  لتقدير  تدابت  وآليات  بلورة  المصلحة من  ليتمكن جميع أصحاب  التأييد  استقطاب 

ن الداخل اح احتمال عودتهم إىل ديارهم. األشخاص النازحي  ن مالئمة. ويجب االضطالع بتقدير مماثل بدقة قبل اقتر  يي 

ي التخطيط لعودتهم وإدارتها بموازاة استقطاب  تشجيع مشاركة األشخاص ال  105
ن بشكل كامل فن ن الداخليي  نازحي 

. ويجب أن تكون العودة دائًما آمنة و  ي التخطيط الحكومي
ا فن
ً
 طوعية وأال تكون أبدا عكس إرادتهم. التأييد ليصبح لهم صوت

االعتبار أيضا استدامة ال يجب أن يتم اتخاذ قرار العودة إىل البلد األصىلي بحرية فحسب بل يجب األخذ ب

 .62عملية العودة إىل الوطن 

                

 . 70نفس المرجع، الصفحة  61

"، الصفحة  62
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 39الحاشية  24وثيقة "التر
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 أهمية التعاون

ن الجهات الفاعلة الكاثوليكية ك والتنسيق بي   العمل المشتر

الفا 106 الكنسية  الجهات  عىل  ض  باألشخاص  يفتر يتعلق  ما  ي 
فن نفسها  األهداف  ومشاركة  مًعا  العمل  علة 

فعالية   امج سلًبا عىل  التر وتخطيط  التأييد  استقطاب  ي 
فن الغاية  توحيد  يؤثر عدم  أن  ويمكن   . ن الداخليي  ن  النازحي 

امج. وتستفيد الكنائس المحلية بفضل تعاون أفضل من الوصول بقدر أكتر   يل.   إىل المعرفة والموارد والتمو التر

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
ن الجهات الفاعلة الرعوية، إن  ولتعزيز التعاون بي 

ي   107
تعزيز تنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة الكاثوليكية بشكل أفضل عىل المستوى العالمي واإلقليمي والوطتن

اف بالمسؤولية األساس والمحىلي عىل حد سواء مع تجنب المنافس  ن من  ة واالعتر ي تقع عىل عاتق األساقفة المحليي 
ية التر

 . ي ضوء التعليم االجتماىعي الكاثوليكي
ن فن ن الداخليي  ها لألشخاص النازحي  ي يتم توفت 

ن فعالية الخدمات التر  أجل تحسي 

ي جميع األوقات، العمل عن كثب  
بالتعاون مع الهيكليات  يجب عىل المنظمات اإلنسانية الكاثوليكية فن

ي األبرش
  .63يات تحت توجيه أسقف األبرشيةالمحلية فن

تعزيز إنشاء شبكات كاثوليكية محلية ووطنية ودولية لتقاسم أفضل الممارسات والمعلومات والموارد وتعزيز   108

. التعاون وتنسيق العمل المتعلق باستقطاب التأييد عىل نحو يعود بالفائدة عىل األشخاص النا  ن ن الداخليي   زحي 

                

 . 102نفس المرجع، الصفحة  63
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ن سبق أن أخذت الكني ي حي 
ن مؤسساتها إال  فن ي تنسيق فعال بي 

سة الكاثوليكية بعض الخطوات الهامة فن

ا 
ً
ن أكتر أمًرا ممكن  .64أنه ال يزال التحسي 

ن كنائس األشخاص   109 ن وتعزيز تبادل المعلومات والدعم بي  توفت  تدريب متخصص لجميع الوكالء الرعويي 

ن  ن الداخليي    األصلية وتلك المستضيفة لهم. النازحي 

الكنائس بشكل واضح تدريًبا مناسًبا لجميع األشخاص الذين ينوون االضطالع بهذا العمل  تتطلب هذه  

ي والرعوي" منذ 
والقانونن ي 

والالهونر "الروحي  التدريب  توجيه  وري  الضن به. ولذلك، من  تم توكيلهم  أو 

ي تطر 
ن بداية الندوات التعليمية نحو المشاكل التر  .65حها الرعاية الرعوية باألشخاص المتنقلي 

ن األديان ي وبي 
 التعاون المسكونن

ي  110
فن األقليات  من  لفئة  الكنيسة  تكون  عندما  خاصة  األديان  ن  وبي  ي 

المسكونن التعاون  يساهم  أن  يمكن 

ن  ن المحرومي  ن الداخليي  ن الكاثوليك عىل الوصول إىل مجتمعات األشخاص النازحي   وإتمام  مساعدة الوكالء الرعويي 

 مهمتهم عىل نحو كامل. 

: ولتعزيز التع  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
ن األديان، إن ي وبي 

 اون المسكونن

امج   111 اكة مع منظمات أخرى مبنية عىل اإليمان لتنفيذ التر تشجيع الجهات الفاعلة الكاثوليكية عىل الشر

ن علًما بأن ن الداخليي  ي تتعلق باألشخاص النازحي 
يكة وأهدافه التر ا أن تتوافق  ه يتوجب عىل مهمات المنظمات الشر

 مع دعوة الكنيسة الكاثوليكية وعقيدتها. 

                

64  ، ن  . 40، الصفحة 2019، الفاتيكان ات الرعوية بشأن اإلتجار بالبشر التوجهقسم المهاجرين والالجئي 

"، الصفحة  65
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 101وثيقة "التر
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ن إيجاد ما يوحدهم   ن عىل جميع المسيحيي  ي قررها أساًسا المسيح بنفسه يتعي 
المهمة هذه التر ي توحيد 

وفن

ا حتر قبل أن يتم تحقيق عملية التوحيد عىل أكمل وجه. فهذه هي الَوحدة 
ً
الرسولية واالرسالية. وبفضل    مسبق

ي جميع األديان هذه الَوحدة، ي 
ية الرائع الذي يتجىل فن ب مًعا من تراث الروح البشر  .66مكننا أن نقتر

التواصل   112 ي استخدام جميع وسائل 
المبنية عىل اإليمان فن ن المنظمات  التعاون عىل نحو نشط بي  تعزيز 

ن بهدف توفت  معلومات سليمة وموثوقة لألشخاص ا  ي التن
ن فن ن واألشخاص العالقي  ن الداخليي   اعات.  لنازحي 

ي   ي هذا العمل الخت 
ن مختلف الكنائس المسيحية ومختلف األديان غت  المسيحية فن سيؤدي التعاون بي 

ية وتنفيذه ي البحث عن أسلوب أعمق لتوحيد األشة البشر
 .67إىل إحراز تقدم جديد فن

ن المنظمات المبنية عىل  113 ي تبادل المعلومات واستقطاب التأيي تعزيز التعاون بي 
د العتماد سياسات   اإليمان فن

ن وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم.  ن الداخليي  حيب باألشخاص النازحي  يعات وبرامج وطنية تهدف إىل التر  وتشر

كة    عن الجهود المشتر
ا
ك والتعاون مع مختلف الكنائس والمجتمعات الكنسية فضًل قد يزيد العمل المشتر

ن  ن واألشخاص   من أديان أخرى من اإلعداد لمناشدة الطارئة عمع مؤمني  ايد لمصلحة الالجئي  ن
ىل نحو متر

دين قًشا   .68المشر

ي والحوار   114
ن من أجل الحوار المسكونن ن ومؤمني  ن رعويي  تشجيع الكنائس المحلية عىل تنشئة مسؤولي 

ن األديان، بحيث يتمكنوا من االستفادة من جميع فرص الحوار،   دين  بي  ي يقدمها لهم وجود أشخاص مشر
التر

 أخرى. داخلًيا من أديان  

                

66  ، ي
 . 12، الصفحة 1979، الفاتيكان رسالة عامة، فادي اإلنسانيوحنا بولس الثانن

ا   67 البابوي  والمجلس  واحد"  "قلب  البابوي  للتضامن، المجلس  تحد   : ن الالجئي   ، ن المتنقلي  واألشخاص  المهاجرين  رعاية  بشؤون  ي 
لمعتن

 . 34، الصفحة 1992الفاتيكان 

"، الصفحة  68
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  . 110وثيقة "التر
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ن األديان. ولهذه الغاية، يجب   ي بي 
وتتطلب مجتمعات اليوم من الكاثوليك إرادة مقتنعة إلجراء حوار حقيفر

تدريب   عىل  الحصول  المحلية  الكنائس  ي 
فن الكاثوليك  ن  الرعويي  ن  والمسؤولي  ن  المؤمني  من  عىل كل 

ي  ن األديان األخرى )...( وستهتم الكنائس المحلية بإدخاومعلومات متينة بشأ
ل تنشئة من هذا النوع فن

امج التعليمية لندواتها ومدارسها ورعاياها   .69التر

 التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى 

األعمال   115 وقطاع  ي 
المدنن المجتمع  ومجموعات  دولية  ومنظمات  حكومية  مؤسسات  مع  العمل  يعتتر 

ن واواإلعالم فرصة  ن الداخليي  ن حياتهم.  لتوفت  خدمات بجودة أفضل لألشخاص النازحي  ي تحسي 
 لمساهمة فن

 :  الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل ما يىلي
ّ
 ولتعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى، إن

ن وقادة المجتمع   116 ن األساسيي  ي تحديد أصحاب المصلحة المحليي 
مساعدة الحكومات والمنظمات الدولية فن

ن   ن الداخليي  امج المتعلقة باألشخاص النازحي   وتنفيذها.  لتنمية التر

ي والمنظمات المبنية عىل اإليمان  
سم التعاون والتنسيق بالفعالية، ال بد لهما أن يشمل المجتمع المدنن

ّ
ليت

 عن قطاع األعمال واإلعالم والق
ا
ن فضًل  .70ادة الدينيي 

إنشاء تعاون مؤسسي مع المنظمات والمؤسسات الدولية حيث ُينصح بذلك بهدف تنمية استجابات فعالة   117

تب عنها عمليات نزوح هائلة وتنفيذها.  وارئ  للط  ي تتر
 اإلنسانية التر

                

، المجل 69 ن ي برعاية شؤون المهاجرين واألشخاص المتنقلي 
 . 69، الصفحة ح للمهاجرينوثيقة محبة المسيس البابوي المعتن

70  ، ن  . 39، الصفحة 2019، الفاتيكان التوجهات الرعوية بشأن اإلتجار بالبشر قسم المهاجرين والالجئي 
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مشاركة 118 عىل  الدولية  والمنظمات  الحكومة  مؤسسات  األشخاص    تشجيع  بشأن  ومعلوماتها  بياناتها 

ن مع الجهات الفاعلة األخرى. وتشكل عملية تقاسم المعرفة والمعلومات المتبادلة خطوة أساسية   ن الداخليي  النازحي 

ي تو 
 فت  استجابة فعالة.  فن

من المهم جدا أن يتم تنفيذ التعاون دائًما عىل نحو فعال ودقيق ال يستند فقط عىل تبادل المعلومات  

ي الوقت المناسب 
ن تدخالت محددة فن ا عىل تقوية الشبكات القادرة عىل تأمي 

ً
  .71بل أيض

األطر  119 متعددة  حوارات  تعزيز  إىل  الرامية  ي 
المدنن المجتمع  جهود  اف  دعم  االعتر تعزيز  أجل  من  اف 

ام مبادئ العقيدة االجتماعية للكنيسة دائًما.  ن وحمايتهم مع احتر ن الداخليي   باألشخاص النازحي 

وري أن تحطن الدول بدعم من نظام متعدد األطراف الذي يحتاج اليوم بدوره إىل تعزيز   ، من الضن وبالتاىلي

افق ما تعّرفه الكنيسة بإشارات الزمن وم   .72واجهة تحديات زمننا بشكل فعال ومالئم وإصالح لت 

 

  

                

، الفاتيكان رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي المائة والثالث للمه 71 ن  . 2016اجرين والالجئي 

ي  72
ي المؤتمر الثانن

، مداخلة فن ن و بارولي 
ك للكرسي الرسوىلي والمكسيك بشأن الهجرة الدولية، الفاتيكان  بيتر  . 2018المشتر
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 خالصة 

ي رسالته بمناسبة اليوم الدوىلي للمهاجرين الخامس بعد المائة، 120
 أشار قداسة البابا فرنسيس إىل أنه:   فن

حيب   التر وهي  أال  أفعال  أربعة  ي 
فن المعاضة  الهجرة  تطرحها  ي 

التر التحديات  عىل  استجابتنا  تلخيص  يمكن 

. فهي تصف مهمة  والحماية والتعزي  ن ز واالندماج. إال أن هذه األفعال ال تنطبق فقط عىل المهاجرين والالجئي 

حي الوجودية الذين يجب أن نرحب بهم ونحميهم ونعززهم وندمجهم الكنيسة تجاه جميع سكان الضوا 
73. 

لل  121 ن  المعرضي  باألشخاص  حيب  التر بأن  الكلمات،  البابا فرنسيس من خالل هذه  مخاطر  يذكرنا قداسة 

ي ويساعدنا جميًعا عىل  
ن وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم يساهم فن ن الداخليي  ن بمن فيهم األشخاص النازحي  المتنقلي 

ية ا  لشاملة لجميع أعضائه. بناء مجتمع يتسم بالعدالة والشمولية أكتر وتعزز فيه التنمية البشر

ي تَسجل فيها حركات هجرة ه 
ية التر ي تاري    خ البشر

ي هذه اللحظة فن
ائلة ال يمكن اعتبار الهوية مسألة ثانوية.  وفن

هم كما يضطر األشخاص الذين   ن ي تمت 
وُيجتر األشخاص الذين يهاجرون إىل تغيت  بعض من أكتر الخصائص التر

ات كعوائق للتنمية  يستضيفوهم إذا رغبوا أم ال إىل الخضوع للت  غيت  أيضا. كيف يمكن لنا أال نرى هذه التغيت 

ي  الحقيقية بل كفرص للن 
م ويعزز هذه القيم التر ي أي النمو الذي يحتر

ي واالجتماىعي والروحي الحقيفر مو البشر

 ؟ 74تجعلنا دائًما أكتر إنسانية وتساعدنا عىل عيش عالقة متوازنة مع هللا، واآلخرين والخلق 

 الكنيسة الكاثوليكية مدعوة إىل توف ولالستج  122
ّ
د داخلًيا، إن ي يطرحها التشر

ت  رعاية رعوية  ابة إىل التحديات التر

 عن العمل عىل المصالحة  
ا
ن والمجتمعات المستضيفة لهم عىل حد سواء فضًل ن الداخليي  لكل من األشخاص النازحي 

 والتنمية المستدامة داخل البلدان.  

                

، الفاتيكان  73 ن  . 2019رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي المائة والخامس للمهاجرين والالجئي 

، الفاتيكارسالة الباب 74 ن ي للمهاجرين والالجئي 
 . 2015ن ا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي المائة والثانن
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ي تضط
ن  تهدف هذه التدخالت التر ن الداخليي  ن واألشخاص النازحي  لع بها الكنيسة إىل توفت  فرص لالجئي 

با االتجار  والتمتع بحقوقهم  وضحايا  العمل عىل نحو منتج  ية من خالل  البشر لبشر الستعادة كرامتهم 

ا 
ً
ام بواجباتهم تجاه البلد المستضيف بموازاة عدم نسيان تغذية حياتهم الروحية أبد ن  .75وااللتر

  

                

"، قسم االستعراض.  75
ً
دين قشا ن واألشخاص المشر ي الالجئي 

حيب بالمسيح فن  وثيقة "التر
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 استخدام هذه الوثيقة طريقة 

الكاث ي والمنظمات  المحلية  الكنائس  تجد  بأن  ن  والالجئي  المهاجرين  قسم  الرعوية  أمل  "التوجهات  وثيقة  وليكية 

الملموسة   واالحتياجات  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  قضية  لمعالجة  مفيدة   " ن الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص 

امج جديدة، وعندما يتم رفع مستوى الوىعي أو  إلخوتهم وأخواتهم. وعندما يتم إجراء تقدير ل امج والتخطيط لتر لتر

ن  استقطاب التأييد، يرحر عدم ال ي التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 
ن عىل االستجابات المفصلة فن كت 

ي التر
دد فن تر

ها بناءا عىل التعليم االجتماىعي للكنيسة.  ي منطقتكم وإضافة غت 
ي تبدو هامة خاصة فن

ن التر  الداخليي 

: و  ح القسم بشكل خاص ما يىلي  يقتر

ن 1 الداخليي  ن  النازحي  لألشخاص  الرعوية  التوجهات  وثيقة  استخدام  وتوجيه  .  والتوعية  المعلومات  حمالت  ي 
فن  

ن وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم.  ن الداخليي  حيب باألشخاص النازحي   الجهود المحلية نحو التر

ي  . تقاسم هذا الكتيب والوثائق المذكورة مع المنظما2
ي فن
ت غت  الحكومية الكاثوليكية ومجموعات المجتمع المدنن

ن بموازاة  وال سيما تلك المعنية باأل   –بالدكم   ن للمخاطر المتنقلي  ن واألشخاص المعرضي  ن الداخليي  شخاص النازحي 

ك واستقطاب التأييد.   دعوتهم إىل القيام بعمل مشتر

النا3 األشخاص  ن عن  المسؤولي  ن  الحكوميي  ن  الموظفي  تحديد  أساس هذه  .  معهم عىل  والحوار  ن  الداخليي  ن  زحي 

 . ن ن الداخليي   التوجهات الرعوية لألشخاص النازحي 

ن  وي المعنيي  واألشخاص  ن  الداخليي  ن  النازحي  األشخاص  تجارب  جمع  عىل  ن  والالجئي  المهاجرين  قسم  حرص 

المثمرة والمم التجارب اإليجابية والمبادرات    بمرافقتهم. وذلك من أجل تسليط الضوء عىل 
ّ
الجيدة. وإن ارسات 

ي تعليقات بشأن طريقة استخدام ه
ا بتلفر

ً
ن مهتم أيض ذه التوجهات الرعوية لألشخاص  قسم المهاجرين والالجئي 
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 عن ردات فعل  
ا
ي فضًل

ن األديان؛ ومن قبل المجتمع المدنن ي وبي 
ن عىل المستوى الرعوي والمسكونن ن الداخليي  النازحي 

: الحكومات عليها. ويرحر إرسال األخبار م ي
ونن يد اإللكتر  refugees.va-fo@migrantsinن هذا النوع إىل التر

وللوصول إىل ملفات هذا الكتيب أو وثائقه أو للحصول عىل تحديثات وتأمالت يرحر زيارة موقع قسم المهاجرين  

ن عىل الرابط:   . migrants-refugees.vaوالالجئي 

ن وجميع الذين يساعدونهم بكرم وإخالص، ليبارك هللا كل   ن الداخليي  جهد يبذل  وباسم جميع األشخاص النازحي 

راِف 
ْ
ط
َ
رَبَعِة أ

َ
نَ ِمن َيهوذا ِمن أ تي 

َّ
ت
َ
م الُمش

ُ
نَ من ِإْشائيل وَيض ي تحقيق المصالحة وكل عمل رحمة لكي "َيجمُع الَمِنِفِيي 

  فن

رض" )أشعياء  
َ
 (. 12، 11األ

 

mailto:info@migrants-refugess.va
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قسم الالجئين والمهاجرين
دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة
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