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غرباء .. غيیر شرعيیيین.. ددخالء.. عمالة ززاائرةة .. عابريي االحدوودد.. منبوذذوونن.. مجرمونن.. ال موااططنونن .. 
 إإررهھھھابيین.. أأجانب.. لصوصص .. غزااةة.. عديیمي االمستندااتت!!

 كلهھا أأسماء وو مسميیاتت ططالما لصقت وو إإقترنت بنا؟!
 

 االمباددئئ االتاليیة تلتقي وو تلتف حولهھا أأصوااتنا ..
 
1 عي  االروواابط االدووليیة - ً. ن ــعا يیش جميی اجريین٬، حيـیث نع االمهھ شكيیلة  م في ت ـع ساهھھھ االعالمي ووااـق توااصــل  وو اال

لعمل  لجهھد متوااصـل ل يیجة  أأنما هھھھو نت ا  يیشهھا االفردد في ددوولة م لتي يیع نوعيیة االحيیاةة اا ررفاهھھھيیة أأوو  جيیدااً أأنن مستويي 
يیر. ا علي أأنهھا جزء من أألة االتغيـی فهــھ نعرّ االدءووبب لفرقق االمهھاجريین.   

2 ً عن نرتبط جميیــع - االهھجرةة بعيیداا ددةة لظاهھھھرةة  ااجهھة ااألووجهھة االمتعد فرضض ضرووررةة مو بأكثر من ددوولة. مما يی  ً ا
ددئئ  اً تطبيیق مبا ااقع هھھھش للهھجرةة. وو باتت ضروورريیــ لق وو أأيي من االحلولل االتي من شأنهھا خ االمنفرددةة أأوو  لولل  االح

لجميیع.    كفولل ل مشارركة م اال ااإلنضمامم وو  د وو  توااج اال الحق في  .  ف تنوعاً كثر  قوقق ااأل االح  
3 حريیــة االحركة وو ااإلنتقالل حق أأصـيیـل مكفولل للجميیـع.. كما أأنة ليیس من حق أأحد إإجبارر ااآلخــر علي   -

االتحركك أأوو ااإلنتقالل. وو نطالب بنفس االمزاايیــــا االتي تحصل عليیهھا االمؤسساتت االكبريي أأوو االصفوةة االدووليیة٬، 
ا يیستحق االفرصـــة االمناسبة للتقدمم. االتي تمكنهھم وو تكفل لهھم حريیة االسفر وو إإثباتت االذااتت حيیثما أأررااددوواا.  فكلن

 كلنا لة كامل االحق في مستقبل وو حيیاةة أأفضـل.  
4 نؤمن بأنن االقانونن االوحيید ااألجدرر باألحتراامم هھھھو االبعيید عن االتميیيیز أأوو االتصنيیف. قانونن يیحمي االكافة في  -

وو عرقق. كل مكانن ددوونن إإستثناء. نديین بشدةة تجريیم حيیاةة االمهھاجريین. كراامة االبشر ال جنسيیة لهھا أأ  
5 يینهھا أأوو صبغة  - أأوو شريیحة إإجتماعيیة بع ــل  لفصيی اءةة  مرةة إإنتم ني بال ً ال يیع اجراا االفردد مهھ لي أأنن كونن  نشددد ع

من  ً. وو االتضا ــعا تركك فيیهھا جميی ااكك كامل نش ة إإستكشافف وو حر ال ــر وو االهھجرةة ح ــ مهھاج ونيیة خاصة. فال لة قان بحا
 بشأنهھا هھھھو ثرووتنا االحقيیقيیة وو ررأأسمالنا.

6 بأنن حقوقق ااألفراادد غيیر االقابلة للتصـرفف هھھھي االمؤشـر االحقيیقي للحضاررةة. ددليیلنا لذلك هھھھو سلسلة  نـــقـر -
ااإلنتصاررااتت وو ااإلنجاززااتت االتي تحققت عبر االعقودد االماضيیة كتحريیم تجاررةة االرقيیق٬، حركة االحقوقق االمدنيیة 

االمتحولونن جنسيیاً ٬،االتقدمم في مجالل حقوقق االمرأأةة إإلي جانب االمكاسب االمتصاعدةة االتي يیحظي بهھا االمثليی يین وو 
في سعيینا  قبــل  ارر االم يیخي اانن نصــل بحقوقق االمهھاجريین لإلنتص لتارر عاجلة وو ووااجبنا اا اال لحة  ا االمُ ئوليیتن . اانن مس

االحثيیث بإتجاةة كراامة االبشر. من االمؤكد اانن االمعاملة االمتوااضعة أأوو االمهھيینة االتي يیلقاهھھھا االمهھاجروونن االيیومم 
 ستكونن مصدرر للعارر وو االخزيي بالغد.

7 مهھاجريین.  - لل يیة وو ااإلبدااعيیة  لذهھھھن لقدررااتت اا إإلي ما تأتي بة اا  ً ريیة جنبا االبش ــة االخبرااتت  وو أأهھھھميی نؤكد علي قيیمة 
نطالب بإحتراامم كل معطيیاتت االمهھاجريین االثقافيیة٬، ااإلجتماعيیة٬، االتقنيیة وو معتقدااتهھم االسيیاسيیة.   
8 خدمم ااإلنسانيیة.نعتقد بضرووررةة إإعاددةة االتفكيیر وو االنظر في عمالنيیة االحدوودد االدووليیة بما يی -  
9 نقدرر وو نتفهھم االحاجة إلحيیاء مفهھومم االعمومم وو اانن تصبح ااألررضض فضــاء مطلق من حق االجميیع أأنن يیعيیشواا  -

 بة وو يیتمتعواا بة.
10 شهھدنا وو لمسنا مديي ما يیخلقة االخوفف من حوااجـــز ٬، وو مديي ما تخلقة تلك االحوااجز من كرااهھھھيیة٬،  -

نن. كما نفهھم اانن كل من االمهھاجريین وو غيیر االمهھاجريین متوااصلونن االكرااهھھھيیة هھھھي االخاددمم ااألمثـل للقهھر وو االطغيیا
 وو متقاططعونن. وو حيیثما تنكر أأوو تخترقق حقوقق االمهھاجر فأنن حقوقق االموااططن تكونن خطر.
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