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؛ الحیاة  عن  الدفاع  على  تشجعنا   صرخة 
؛ والسالم  التضامن  في   لتعزيز  للتأمل 

ممكن   خر آ  میثاق  .مستقبل الكوكب كموطن
الفرص تكافؤ  عدم  أشكال   وكل  لمحاربة 
 التمییز والتحیز وكره األجانب

ممثلي  ن وجمعیات   300حن  المدني  المجتمع  منظمات   ، اجتماعیة  حركة 
دولة ،    31نشطاء وأكادیمیین من    و المھاجرین والنقابات والمھاجرین والالجئین  

نشاطا ذاتیا في إطار   26  انجزناو  عن بعد لقد اجتمعنا معًا خالل أربعة اجتماعات  
األول   لشبونة  المنتدى  في  انعقد  الذي  الھجرة  حول    26إلى    15من  االوروبي 

  .2021مارس 



بنینا تاریخ  لتنوعنا، فقد  لنا للمضي قدما بأمل   امشترك  وعمال  انظًرا  ، مما سمح 
جماعیة   أجندة  اجلنحو  من  الھجرة    للنضال  لصالح  المھاجرین بدائل  وحقوق 

 و ضد كراھیة النساء والعنصریة وجمیع أشكال التمییز والقمع.   والمھاجرات 

المناقشات تجمیع ھذه  أجل  الناتجة عن ھذا  من  المھم،  على    فاننا نصادق    اللقاء 
 :ھذا البیان الختامي

S) بسبب جائحة A R S -CoV-2 )  Cov i d -19 لتقویة ، انتھزت العدید من البلدان الفرصة   
و  القمعیة  الحصارالسیاسات  تنقل    تعمیم  تقیید  و  وتولید    االشخاصللسیطرة   ،

فان المھاجرین . في ھذا السیاق ، اإلنسانحقوق  المستمرة لو نھجة  ماالنتھاكات الم
غیاب    یعانون    والالجئین لحمایتھم  من  التضامن  و ضمانات  مع   معھم  تجریم   ،  

ارتُكبت    -في البحر وعلى الیابسة    -ة  ؤدي إلى وفیات جسیمت   سن سیاسة مقصودة
العقاب  ضلفي   من  األوروبیة    طرفمن    ،اإلفالت  حقوق مع  الدول  انتھاك 

 .ةدولیالالھجرة ، حتى تلك المنصوص علیھا في االتفاقات 

آثار أزمة صحیة من  بشكل متزاید      ،في الوقت الحاضر  ،شعوب العالم تعانيان  
  الباب الموصود الروبا. معوقات یواجھون  ن یالالجئ المھاجرین وكما ان  خطیرة. 

المأساوي الوضع  ھذا  الضروري   إمام  ب  من  للدفاع عن كرامة    شاملة    تعبئةالقیام 
االجتماعیی  وفق  اإلنسان  الفاعلین  مختلف  بین  التبادل  مساحات  تعزز  ن  منھجیة 
الھجرة  ب  المعنیین اھتمام خاص  موضوع  إعارة  المھاجرینمع  المنبدور  ان  تدى  . 

بلشبونة   S(  2021االجتماعي  E M LI S BOA (    معًا العمل  الضروري  من  أنھ  أكد 
الھجرة   في  الحق  لضمان  وبدائل  مقترحات  بكل  ھجرة  .  على  في حقوق  ال  تتمتع 

الرابط االجتماعي في مركز مشروعھا     اإلنسان و   تضع  مجتمعیة بدیلة نماذج  اطار  
 .الصالح العاموالدفاع عن  في شمولیتھا  اإلنسانوتستند على احترام حقوق 

 
اآلراء    وتبادل  النقاشات  ا  إن  وفقً   لمنتدىخالل  محددة    كانت    باعتبارھا محاور 

   :ة وھي مجاالت ذات األولویة للعمل والتعبئة و االلتزام بموضوع الھجر
 لحقوق االقتصاد�ة؛  ا  -1
 حقوق اإل�سان؛  -2
 الحقوق البيئ�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة ؛  -3
 الحقوق الس�اس�ة؛  -4

 



الھویة    و   الجنس والعرق والطبقة والجنسیة  كد أیضا على تقاطع مواضیع مثل نؤ
.الثقافاتتالقح  و   بحكم . ھذه القضایا كانت حاضرة  بشكل بارز خالل النقاشات   

المتعلقة    تحدد   لكونھاوأحیانًا    تاثیرھال   والحقوق  العامة  السیاسات  إلى  الوصول 
و  وا  و الصحة    بالشغل  الھجرة  ووالثقافة    لسكن التعلیم  وتنظیم  المشاركة  والبیئة 

 .السیاسیة ، إلخ
التز  تأكید  نعید   ، السیاق  ھذا  عامة مطالب  بمشتركة    إستراتیجیةلبناء    امنافي 
وبو و    تنبثق  توصیاتاقتراحات  االجتماعیین  الفاعلین  مختلف  بین  الحوار  عن 

 .وتحضى بموافقة وتزكیة الجموعات العامة 
 


