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“الرتحيب بالغريب” والتعاون مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مع 

املنظامت القامئة عىل العقيدة
حوسيه ريريا و ماري-كالود بواريي 

العقيدة و  املنظامت  النشاطات مع  تأسيسها عام 1٩50يف  السامية لالجئني منذ  املتحدة  األمم  شاركت مفوضية 
استكشاف دور  املفوضية يف  ازداد نشاط  املفوضية. ومؤخراً  تنفيذ عمل  الدينيني يف  والقادة  الدينية  املجتمعات 

العقيدة يف االستجابات اإلنسانية. 

ــس  ــوار الخامـ ــد الحـ ــمرب/كانون األول 2012 ُعِقـ ــهر ديسـ يف شـ
للمفـــوض الســـامي حـــول تحديـــات الحاميـــة لبحـــث موضـــوع 
ـــن  ـــل ع ـــن 400 ممث ـــر م ـــاء أك ـــرض اللق ـــة، وح ـــدة والحامي العقي
املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة والقـــادة الدينيـــني وغريهـــم 
مـــن الـــرشكاء يف جلســـة دامـــت يومـــني يف جنيـــف بالرشاكـــة 
مـــع الفاعلـــني القامئـــني عـــىل العقيـــدة. وكان ذلـــك اللقـــاء أول 
ــاف  ــة الستكشـ ــه املفوضيـ ــارك بـ ــان تشـ ــدد األديـ ــوار متعـ حـ
ـــني يف  ـــة الالجئ ـــرة حامي ـــا فك ـــوم عليه ـــي تق ـــرتكة الت ـــم املش القي
ـــاً  ـــة أيض ـــة الحواري ـــززت الجلس ـــامل. وع ـــية يف الع ـــان الرئيس االدي
مـــن تعميـــق احـــرتام وفهـــم دور الديـــن والحيـــاة الروحيـــة يف 

حيـــاة الفئـــات التـــي تخدمهـــا املفوضيـــة. 

واكتشـــف املشـــاركون يف الحـــوار أيضـــاً أهميـــة الـــرشاكات 
القامئـــة واملحتملـــة للمفوضيـــة مـــع املنظـــامت القامئـــة عـــىل 
ـــل  ـــم العم ـــي تس ـــية الت ـــادئ األساس ـــىل املب ـــدوا ع ـــدة. وأك العقي
ــدات  ــرتام معتقـ ــز واحـ ــذ التمييـ ــة ونبـ ــاين1 )أي الحياديـ اإلنسـ
اآلخريـــن والتنـــوع والتمكـــني واملســـاواة واإلنســـانية والحاميـــة 
ـــتجابة  ـــرضورة االس ـــاً ب ـــروا أيض ـــرتاط( وأق ـــن االش ـــوع م إزاء أي ن

اىل األوضـــاع اإلنســـانية وفقـــاً لهـــذه املبـــادئ. 

ـــرياس  ـــو جوت ـــامي أنطوني ـــوض الس ـــد املف ـــوار، أكَّ ـــام الح ويف خت
عـــىل “املســـاهامت القيمـــة التـــي تبذلهـــا املنظـــامت الدينيـــة 
ــني  ــني والنازحـ ــة الالجئـ ــاً يف حاميـ ــة أيضـ ــات الدينيـ واملجتمعـ
ريـــن.” وســـلَّط الضـــوء عـــىل عـــدد مـــن االقرتاحـــات  داخليـــاً واملهجَّ
ـــم الخطـــوط  ـــدة برس ـــت مناش ـــة تضمن ـــات املتابع ـــة لغاي امللموس
التوجيهيـــة حـــول محـــو األميـــة العقيديـــة بـــني أفـــراد وكـــوادر 

املفوضيـــة. 

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 
واملنظامت القامئة عىل العقيدة

ـــو/ ـــني يف يولي ـــامية لالجئ ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم ـــرشت مفوضي ن
متـــوز 2014 ملحوظـــة للرشاكـــة حـــددت فيهـــا اإلرشـــادات 
ـــدة  الواســـعة حـــول املشـــاركة مـــع املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقي

ـــة  ـــات الديني ـــبة للمجتمع ـــر بالنس ـــك األم ـــا وكذل ـــول إليه والوص
املحليـــة والقـــادة الدينيـــني، وأوردت يف تلـــك امللحوظـــة أمثلـــة 
ـــون دوراً مهـــام  ـــون العقدي ـــل بهـــا الفاعل حـــول الحـــاالت التـــي مث
ـــة أنَّ املنظـــامت  ـــر ملحوظـــة الرشاك عـــىل املســـتوى املحـــيل.2 وُتِق
ـــادة  ـــة والق ـــة املحلي ـــات الديني ـــدة واملجتمع ـــىل العقي ـــة ع القامئ
ـــن  ـــة م ـــة مؤلف ـــني مجموع ـــا ب ـــم م ـــون يف الحج ـــني يرتاوح الديني
ــعة  ــبكات الواسـ ــة والشـ ــات العامليـ ــني إىل الديانـ ــة مؤمنـ بضعـ
ـــات  ـــن الهوي ـــاً م ـــم نطاق ـــامت تض ـــذه املنظ ـــان. فه ـــرة لألدي العاب
ــارف  ـــن املعـ ــة م ــات متنوعـ ــع درجـ ــز مـ ــة والحوافـ العقيديـ
ـــانية.  ـــادئ اإلنس ـــىل احـــرتام املب ـــتطاعة ع ـــدرة واالس ـــة والق والرغب

ضمـــن  ومؤثـــرة  مهمـــة  أدواراً  الدينيـــون  القـــادة  وميثـــل 
ـــة  ـــري األمثل ـــرب وبتوف ـــع املحـــيل األك ـــة واملجتم ـــم الديني مجتمعاته
امللموســـة، ُتظهـــر امللحوظـــة أنَّ القـــادة الدنيـــني يســـتفيدون مـــن 
الثقـــة ومامرســـة الســـلطة األخالقيـــة عـــىل أفـــراد مجتمعهـــم 
لون أيضـــاً مالمـــح الـــرأي العـــام يف  الدينـــي املحـــيل بـــل يشـــكِّ
ـــدويل  ـــي وال ـــتوى الوطن ـــىل املس ـــى ع ـــل حت ـــع ب ـــع األوس املجتم
أيضـــاً. واقُتبســـت تلـــك األمثلـــة مـــن دراســـة مســـحية أعدتهـــا 
ـــم  ـــام 2013 )بدع ـــني ع ـــامية لالجئ ـــدة الس ـــم املتح ـــة األم مفوضي
ـــول  ـــدة( للوص ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــن املنظ ـــف م ـــن تحال م
ـــني  ـــني الفاعل ـــة ب ـــرشاكات القامئ ـــع ال ـــدى توس ـــل مل ـــم أفض اىل فه
الدينيـــني و مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني يف 
ـــاً  ـــفت أيض ـــري. واستكش ـــة التهج ـــني وحلق ـــل الالجئ ـــع مراح جمي
الـــدروس املســـتقاة واملســـتفادة وحـــددت املامرســـات الجيـــدة 

للمشـــاركة مـــع الفاعلـــني الدينيـــني. 

التَّحديات والفرص
ـــن  ـــا م ـــني كغريه ـــدة الســـامية لالجئ ـــم املتح ـــة األم ـــزم مفوضي تلت
ـــانية  ـــادئ االنس ـــك باملب ـــرب بالتمس ـــاين األك ـــع اإلنس ـــراد املجتم أف
ــاطاتها. وال  ــة يف كل نشـ ــة للحاميـ ــالء األولويـ ــن إيـ ــد مـ والتأكـ
ـــادئ  ـــذه املب ـــة له ـــة ومناقض ـــة يف رشاكات مخالف ـــارك املفوضي تش
وعـــىل وجـــه الخصـــوص ال ميكـــن اســـتخدام دعمهـــا أبـــداً 
ـــاعدات  ـــري املس ـــىل توف ـــرض رشوط ع ـــا أو بف ـــة م ـــري بديان للتبش
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مبـــا يخالـــف املبـــادئ اإلنســـانية. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يجـــب 
ـــز  ـــون التحي ـــا يواجه ـــاً م ـــني أحيان ـــني الديني ـــاه إىل أنَّ الفاعل االنتب
ـــه. وال  ـــون الي ـــذي ينتم ـــي ال ـــع الدين ـــارج املجتم ـــن خ ـــم م ضده
بـــد مـــن مراجعـــة التحديـــات املاثلـــة أمـــام هـــذه الـــرشاكات 
ـــة  ـــام خاص ـــب عليه ـــد التغل ـــا ُأري ـــام إذا م ـــن كليه ـــن املنظوري م

مـــن خـــالل التغـــريات اإليجابيـــة يف املواقـــف و املقاربـــات.3 

مـــن منظـــور مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني، تتمثـــل 
أهـــم التحديـــات يف الـــرشاكات وأصعبهـــا عندمـــا يـــروج الفاعلـــون 
ـــن  ـــيل: الحـــامس تجـــاه أعضـــاء آخري ـــا ي ـــون أو يرفضـــون م الديني
مـــن أديـــان أخـــرى أو إقصائهـــم واإلتيـــان بخطـــاب الكراهيـــة 
ـــات  ـــراد واملجتمع ـــد االف ـــه ض ـــف املوج ـــىل العن ـــض ع أو التحري
ــخاص  ــىل األشـ ــوط عـ ــري و الضغـ ــرى أو التبشـ ــان أخـ ــن أديـ مـ
ـــم  ـــم له ـــتمرار الدع ـــبَّق الس ـــرشط مس ـــراه ك ـــم باإلك ـــري دينه لتغ
أو الـــزواج املبكـــر وغـــري ذلـــك مـــن املامرســـات التقليديـــة 
ـــوق  ـــرتام الحق ـــدم اح ـــدر أو ع ـــة للجن ـــور النمطي ـــة أو الص املؤذي
ــبة  ــر بالنسـ ــك األمـ ــات ، وكذلـ ــاء واألوالد والبنـ ــة للنسـ الخاصـ
لنقـــاط االســـتضعاف يف الســـياقات التـــي تنتـــرش فيهـــا آليـــات 
املواكبـــة الســـلبية و العنـــف الجنـــي والقائـــم عـــىل الجنـــدر، 
ـــة  ـــايب متالزم ـــط مبص ـــذي يحي ـــز ال ـــار والتميي ـــة الع ـــاً وصم وأيض
ـــز  ـــدز( ووصمـــة العـــار أيضـــاً والتميي نقـــص املناعـــة املكتســـبة )إي
تجـــاه املثليـــات واملثليـــني ومزَدوجـــي الجنـــس واملغرييـــن 
ـــك،  ـــة إىل ذل ـــم. وباإلضاف ـــس ومجتمعاته ـــي الجن ـــهم وثنائي لجنس
قـــد تفتقـــر املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة للمعرفـــة الخاصـــة 
بالعمليـــات واالجـــراءات التـــي تتبعهـــا املفوضيـــة مبـــا يف ذلـــك 

ــر  ــبة للخطـ ــة بالنسـ ــا الخاصـ ــرتاتيجية وأفكارهـ ــا االسـ أولوياتهـ
ـــاط وإســـاءة  واالســـتضعاف والتـــي ميكـــن أن تكـــون مصـــدراً لإلحب

الفهـــم لـــدى كـــوادر املفوضيـــة. 

ـــم  ـــرتكة بينه ـــة املش ـــاً أن الصعوب ـــة أيض ـــوادر املفوضي ل ك ـــجَّ وس
ـــوارئ  ـــاع الط ـــيق يف أوض ـــق بالتنس ـــام يتعل ـــا في ـــي يواجهونه الت
املعقـــدة تتجـــاوز بـــل متتـــد إىل املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة 
ـــق  ـــيل. ووثَّ ـــع املح ـــىل املجتم ـــة ع ـــامت القامئ ـــبكاتهم واملنظ وش
ـــني  ـــع الفاعل ـــة م ـــة بالرشاك ـــات واملخـــاوف املتعلق غريهـــم التحدي
ـــة والقـــادة الدينيـــني  ـــة املحلي الدينيـــني خاصـــة املجتمعـــات الديني
ـــىل اإلحســـان  ـــة ع ـــات املبني ـــىل املقارب ـــز ع ـــك الرتكي ـــن ذل ويتضم
ـــوق االنســـان إزاء املســـاعدات  ـــة عـــىل حق ـــات مبني ـــل مقارب مقاب

ـــانية.  االنس

ــم  ــامية لألمـ ــة السـ ــع املفوضيـ ــة مـ ــح أنَّ الرشاكـ ــن الواضـ ومـ
ـــات خاصـــة باإلضافـــة لهـــا وأيضـــاً  املتحـــدة لالجئـــني تشـــكل تحدي
للمنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة عـــىل حـــد ســـواء. ومـــن 
أحـــد العوامـــل يف ذلـــك عـــدم املســـاواة املتأصـــل يف الســـلطة 
ـــاك  ـــري. وهن ـــة صغ ـــة محلي ـــرية ومؤسس ـــة كب ـــة دولي ـــني منظم ب
ـــد  ـــي ق ـــا الت ـــة ورشوطه ـــراءات املفوضي ـــق بإج ـــر يتعل ـــد آخ تح
ال تتمكـــن املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة أو ال ترغـــب 
ـــد  ـــة أخـــرى وهـــي أنَّ دوران املوظفـــني ق ـــاك حقيق ـــا، وهن بتلبيته
ـــق  ـــا يف عم ـــة وحضوره ـــية للمفوضي ـــرة املؤسس ـــىل الذاك ـــر ع يؤث
ــايب  ــاون اإليجـ ــع التعـ ــة إىل وضـ ــؤدي يف النهايـ ــا يـ ــدان مـ امليـ

الـــذي اســـتمر طويـــاًل يف خطـــر. 

أمثلة عن املامرسات املثىل
ملحوظة  يف  الجيدة  باملامرسات  الخاصة  األمثلة  من  عدد  هناك 
الرشاكة وهي موجودة يف منشورتني بعنوان ملحة عامة عن مسح 

أمثلة املامرسات الجيدة وتحليل مسح أمثلة املامرسات الجيدة.

أفريقيا  جمهورية   / بانغوي  يف  املسلم  املجتمع  قادة  َحشَد   ....“
الالجئني عىل  من مخيم  تقريباً  كيلو مرتات  بعد 5  الوسطى عىل 
طريق تريونغولو إليقاف تقدم الفاعلني العسكريني من غري الدول. 
وجلست هذه الجامعة فعلياً عىل األرض املتسخة ملنع تلك القوات 
من التحرك. وكانوا يناشدون الناس بااللتزام بتعاليم القرآن الكريم 
مذكرين الفاعلني املسلحني من غري الدول بواجباتهم تجاههم عىل 

أنَّهم إخوتهم املسلمون.”

دور  ميامنار  يف  العقيدة  عىل  القامئة  املنظامت  مثلت  لقد   ....“
الفاصل العازل بني األطراف املتحاربة وهكذا متكنت من العمل يف 
كل املناطق حتى عندما وصل النزاع إىل ذروته. ونتيجة للثقة التي 

الحكومة  للحامية. وحشدوا  إذ كانوا دعاة جيدين  استفادوا منها 
خدمات  تقديم  تجاه  الكاملة  مسؤوليتها  تويل  أجل  من  أيضاً 
التعليم والصحة للنازحني الداخليني يف والية كاشني. ومتكنوا أيضاً 
إّنهم متكنوا  الداخليني من االحتجاز إذ  النازحني  من اطالق رساح 
من منارصة قضايا املحَتجزين. وليس ألي منظمة دولية أخرى أو 
محلية غري حكومية مثل هذا الهامش الواسع للمناورات من أجل 

االستجابة للوضع اإلنساين.”

“لقد كان لالستطاعة والقدرة واملعارف واملهارات التي تتمتع بها 
يف  املجتمعيون  الدينيون  والقادة  العقيدة  عىل  القامئة  املنظامت 
جيجيجا أثيوبيا أثر يف تشجيع املكتب عىل العمل من كثب معهم 
ملجتمع  الحامية  حاجات  ملعالجة  القدرة  لديهم  أنَّ  اعتبار  عىل 
مجموعة  من  الدينيني  القادة  بدعوة  نداء  هناك  وكان  الالجئني 
كان  املجتمع  ألن  املخيامت  يف  اإلناث  لختان  املعارضات  النساء 

يفرض تحدياته )عىل القادة( من منطلق ديني. “
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ـــاهمت  ـــني س ـــام الجانب ـــة أم ـــات املاثل ـــن التحدي ـــم م ـــىل الرغ وع
ـــة  ـــة املحلي ـــدة واملجتمعـــات الديني املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقي
ـــة  ـــاطات الحامي ـــن نش ـــع م ـــاق واس ـــن نط ـــون ع ـــادة الديني والق
يف األوضـــاع االنســـانية مبـــا يف ذلـــك توفـــري الحاميـــة املاديـــة و 
ـــالل  ـــن خ ـــه م ـــف وردع ـــة العن ـــاين وإعاق ـــول االنس ـــهيل الوص تس
الحضـــور واملصاحبـــة والوســـاطة يف النزاعـــات والتوتـــرات بـــني 
ـــة يف  ـــات املضيف ـــة واملجتمع ـــن جه ـــاً م ـــني داخلي الالجئني/النازح
النـــزاع أو يف أوضـــاع مـــا بعـــد الّنـــزاع واملشـــاركة يف املصالحـــة 
ـــز  ـــب والتميي ـــة األجان ـــة كراهي ـــالم ومحارب ـــاء الس ـــاطات بن ونش
ـــه  ـــس واالســـتجابة ل ـــدر أو الجن ـــم عـــىل الجن ـــز القائ ـــع التميي ومن
ـــة  ـــد القـــرسي وتحســـني ظـــروف االســـتقبال ومصاحب ـــع التجني ومن
امُلحَتجزيـــن وتوفـــري االستشـــارات القانونيـــة وإدارة قضايـــا 
ــخاص  ــادة األشـ ــة إلفـ ــريات الترشيعيـ ــارصة للتغـ ــوء واملنـ اللجـ
املعيـــني ودعـــم إعـــادة توطـــني الالجئـــني يف بلـــد ثالـــت و/ أو 

االندمـــاج املحـــيل. 

أهاًل بالغرباء
هنـــاك بـــادرة اخـــرى انبثقـــت عـــن حـــوار املفـــوض الســـامي 
حـــول الديـــن والحاميـــة وكان ذلـــك املناشـــدة ببنـــاء الخطـــوط 
التســـامح  تعزيـــز  بهـــدف  الدينيـــني  للقـــادة  التوجيهيـــة 
اإلنســـان وطالبـــي  اإلنســـانية وحقـــوق  الكرامـــة  واحـــرتام 

اللجـــوء والالجئـــني وامُلهجريـــن واملهاجريـــن والنازحـــني داخليـــاً 
ـــت  ـــام 2013 عمل ـــل ع ـــية. ويف أوائ ـــي الجنس ـــخاص منعدم واألش
ـــدة  ـــة مـــع مجموعـــة مـــن املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقي املفوضي
وشـــبكاتها والخـــرباء الدينيـــني لصياغـــة نـــص يتألـــف مـــن 16 
تأكيـــدُا مكتوبـــاً بصيغـــة املتكلـــم والتـــي تنبثـــق مـــن املبـــادئ 
والقيـــم التـــي تتشـــارك بهـــا األديـــان االساســـية يف العـــامل. 
وتهـــدف الوثيقـــة اىل رفـــد القـــادة الدينيـــني بالفرصـــة للتأكيـــد 
ـــة يف “الرتحيـــب بالغريـــب والالجـــئ  عـــىل دور املجتمعـــات الديني
ــة  ــل مواجهـ ــن أجـ ــك مـ ــم ].....[ وذلـ ــاً وغريهـ ــازح داخليـ والنـ
ــه  ــة دينـ ــاء يف مامرسـ ــوق الغربـ ــرتام حقـ ــامح واحـ ــدم التسـ عـ

بحريـــة. 

ـــان  ـــه لإلمي ـــان بحـــد ذات ـــا هـــو بي ـــب” إمن ـــاً بالغري ـــداء “مرحب والن
ــاواة  ــرتام واملسـ ــة واالحـ ــن الضيافـ ــادئ حسـ ــن مبـ ــق مـ ينبثـ
والقيـــم أيضـــاً عـــىل أنَّهـــا قيـــم مغروســـة غرســـاً يف الديانـــات 

الرئيســـية يف العـــامل. 

ـــة  ـــة املحلي ـــات الديني ـــون الجامع ـــا تك ـــاً م ـــة: غالب ـــن الضياف حس
مثـــل املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة أول مـــن يســـتجيب إىل األفـــراد 
ـــة  ـــل األزم ـــن مراح ـــل األوىل م ـــات يف املراح ـــالت واملجتمع والعائ
ـــم يف  ـــراً لوجوده ـــة نظ ـــك األزم ـــتجيبون لتل ـــم يس ـــانية. فه االنس

مراسم التوقيع لتأكيدات القادة الدينيني يف الجمعية العاملية لألديان من أجل السالم التاسع يف فيننا، 21 نوفمرب/ترشين الثاين 2013. 
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ـــذه  ـــة. ونشـــأ عـــن االعـــرتاف به ـــة أو النائي بعـــض املناطـــق املنعزل
ـــك  ـــات تل ـــع املجتمع ـــاركة م ـــامم باملش ـــدد يف االهت ـــة تج الحقيق
مـــن أجـــل تحســـني الوصـــول إىل األشـــخاص األكـــر اســـتضعافاً 

ـــر.  ـــاً للخط وتعرض

ـــن  ـــي م ـــد ه ـــم والتقالي ـــات والقي ـــوع الهوي ـــرتام تن ـــرتام: اح االح
ــة  ــز حاميـ ــا يف تعزيـ ــتغناء عنهـ ــن االسـ ــي ال ميكـ ــارص التـ العنـ
ـــا.  ـــتوى لدونته ـــع مس ـــوة ورف ـــرة بالق ـــات املهجَّ ـــراد واملجتمع األف
وعـــادة مـــا تكـــون املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة عـــىل وعـــي 
ــا  ــامل ومجتمعاتهـ ــم دول العـ ــه يف معظـ ــه بأنـ ــن نوعـ ــد مـ فريـ
ميثـــل الديـــن أو االعتقـــاد حاجـــة أساســـية ، ويوفـــر غـــذاًء 
لألشـــخاص الذيـــن تهتـــم بأمرهـــم املفوضيـــة. ويتخـــذ القـــادة 
الدينيـــون واملجتمعـــات الدينيـــة أيضـــاً املحليـــة منهـــا مواضـــع 

فريـــدة مـــن نوعهـــا لتلبيـــة هـــذه الحاجـــات. 

ــم  ــة األمـ ــني مفوضيـ ــاون بـ ــوم التعـ ــي أن يقـ ــاواة: ينبغـ املسـ
ـــة  ـــىل مجموع ـــني ع ـــني الديني ـــني والفاعل ـــامية لالجئ ـــدة الس املتح
ـــك األهـــداف عـــىل  مـــن األهـــداف املشـــرتكة، ويجـــب أن تقـــوم تل
االحـــرتام املتبـــادل واملســـاواة يف عالقـــة الرشاكـــة بينهـــام. وينبغـــي 
ــق  ــاوية وإىل حـ ــة متسـ ــم إىل معاملـ ــاً أن ُترَتجـ ــاواة أيضـ للمسـ

الحاميـــة املتســـاوية ومنحهـــا وفقـــاً للمعايـــري االنســـانية. 

ـــوار  ـــة الح ـــة وانطالق ـــة االنطالق ـــل نقط ـــا متث ـــادئ إمنَّ ـــذه املب وه
ــاً يف  ــاعد أيضـ ــا تسـ ــة والفاعلـــني الدينيـــني، ورمبـ بـــني املفوضيـ
ـــان  إرشـــاد الـــرشكاء الذيـــن يرغبـــون يف تأســـيس الحـــوار عـــرب األدي
ـــني.  ـــري التقليدي ـــم وغ ـــني منه ـــانيني التقليدي ـــني اإلنس ـــني الفاعل وب

ـــني ديســـمرب/كانون األول 2012 إىل ديســـمرب/كانون األول  ـــام ب وفي
ق عليهـــا  ـــع عـــىل تأكيـــدات القـــادة الدينيـــني وصـــدَّ 2013 وقَّ
أكـــر مـــن  1700 قائـــد دينـــي وفـــرد مـــن أفـــراد املجتمعـــات 
ــم  ــامل ثـ ــدة يف العـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــة واملنظـ الدينيـ
ـــذي  ـــامع ال ـــل االجت ـــع قب ـــة توقي ـــميا يف حفل ـــاً رس ـــت إطالق أطلق
ضـــم 600 قائـــد دينـــي يف االجتـــامع العاملـــي باســـم الديانـــات 
للســـالم وهـــو املؤمتـــر التاســـع الـــذي ُعقـــد يف 21نوفمـــرب/

ترشيـــن الثـــاين 2013 يف فيينـــا.4 تســـتخدم الجامعـــات الدينيـــة 
ـــة  ـــة كأدوات عملي ـــوارد الداعم ـــدات وامل ـــامل اآلن التأكي ـــول الع ح
ـــن يف  ري ـــن املهجَّ ـــم م ـــني وغريه ـــم لالجئ ـــز الدع ـــل تعزي ـــن أج م

مجتمعاتهـــم. 

ـــئ  ـــب وبالالج ـــب بالغري ـــي أن أرح ـــية لدين ـــم الرئيس ـــن القي “م
ـــا  ـــا ك ـــه أو أعامله ـــوف أعامل ـــاس” س ـــن الن ـــره م ـــازح وبغ وبالن
ــى  ــن حتـ ــدى اآلخريـ ــوف أتحـ ــا. سـ ــي أنـ ــب أن يعاملوننـ أحـ
القـــادة منهـــم يف مجتمـــع الديـــن وأطلـــب منهـــم أن يفعلـــوا 

املثـــل.” 

حوسيه ريريا riera@unhcr.org مستشار خاص للمدير وماري 
كالود بويرييي poirier@unhcr.org مساعد بحث يف مجال 
السياسة والقانون وكالهام يعمالن يف قسم الحامية الدولية 

 www. unhcr.org .مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني

1. راجع مدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 
واملنظامت غري الحكومية لإلغاثة يف حاالت الكوارث 

 www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
2. ملحوظة الرشاكة حول املنظامت القامئة عىل العقيدة و املجتمعات الدينية و القادة 
الدينيني صادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومتاحة باللغة اإلنجليزية  

 www.unhcr.org/539ef28b9.html  و باللغة الفرنسية  
www.unhcr.fr/53ad6b569.html .لالطالع عىل ملحة عامة حول املسح املتعلق 

باملامرسات الجيدة وأمثلتها زر املوقع التايل http://goo.gl/nLdEeN و لالطالع عىل 
 تحليل مسح املامرسات الجيدة واألمثلة يرجى زيارة املوقع التايل 
 http://goo.gl/YsFnFM. ملزيد من املصادر، انظر الرابط التايل: 

www.unhcr.org/pages/501a39ce6.html
3. مبادئ الرشاكة التي أسسها املنرب اإلنساين العاملي هي العدالة والشفافية واملقاربة 
هة بالنَّتائج واملسؤولية و التكاملية. انظر املنرب االنساين الدويل ، مبادئ الرشاكة ،  املوجَّ

يوليو/متوز 2007. 
http://tinyurl.com/GHP-Principles

4. وثيقة التأكيدات متعددة اللغات )يف اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية واألملانية 
 والعربية والروسية واإلسبانية والرتكية( متاحة عىل اإلنرتنت عىل املوقع التالية  

 . www.unhcr.org/51b6de419.html
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