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اع الصالح
موقف و رأي رهبانية سيدة المحبة للر ي
مقدمة
االتجار  /الهجرة  /العدالة االقتصادية /الدعارة  /الفتاة  /اإليكولوجيا المتكاملة
اع الصالح ،كما ونعتمد عىل رؤيتها ورسالتها
نستمد مواقفنا ( )PPsهذه من روحانية وإرث سيدة المحبة للر ي
من خالل تاري خ من االلتام بالخدمة لفتة تفوق  400عام من العمل مع الفتيات والنساء واألطفال يف مواجهة
الت تناشد الرحمة والمصالحة.
الظروف االجتماعية ي
ر
والعشون عام  1985ردودا جديدة فيما يتعلق بالعدالة االجتماعية  ...وأعلن أن
لقد أطلق المجمع الخامس
اع الصالح
وه المصالحة  "...باإلضافة إل ذلك ،تم تأسيس جمعية الر ي
"العدالة جزءا ال يتجزأ من رسالتنا اال ي
العالم من خالل بناء القدرات والتمويل
التنامج الفعال للتنمية يف عرصنا
الدولية ) (GSIFعام  2008لدعم ر
ي
وتغيت الهيكليات ضمن
والمساعدة التقنية .وقد دفعتنا هذه الردود إل فحص الممارسات والسياسات
ر
الرهبنة .فف عام  ،2011ر
اع الصالح مجموعة
نش مكتب العدالة والسالم
ي
الدول لراهبات سيدة المحبة للر ي
ي
ً
التامج والسياسة المتبعة يف مواجهة تحديات عالم اليوم خدمة أفضل
لتطوير
أداة
بمثابة
لتكون
المواقف
من
ر
للفقراء .هذه المواقف تعتمد عىل تعاليم الكنيسة الكاثوليكية االجتماعية  ،بما يف ذلك تعاليم البابا فرانسيس
غت الحكومية يف األمم المتحدة ) ، (UNبما يف ذلك
الحال .تستند هذه المواقف عىل العمل
الدول لجمعيتنا ر
ي
ي
أهداف التنمية المستدامة ) (SDGيف جدول أعمال األمم المتحدة .2030
عت كل األقاليم،
هذا التجديد المستحدث ألعمالنا  )2018 ( PPsيجدد االتجاه العام للعمل يف رساالتنا ر
حيث أننا نسىع إل تعميق فهم رحمة هللا يف حياتنا اليومية .تع رت رؤيتنا هذه عن محبة هللا من خالل مشاري ع
ِّ
ر
وه تشمل سياسات حيوية وأنشطة
تتمت بالرحمة وبتطوير ر
الت ر
التامج المتعلقة بالرسالة ،ي
الخدمة المباشة ي
تدعو إل العدالة ،كما تشمل النظم والهيكليات اإلدارية وال رتامج والحكومات والكنائس والكيانات االجتماعية.
تشكل هذه والمواقف مرجعا وموردا وفق األولويات والوقائع ف ٍّ
تعبتا
تعت ر
كل من أقاليم الرهبنة ،كما أنها ر
ي
صادقا عن القيم والتوجهات لجميع الذين يدعمون عملنا .وها نحن نقدم هذه األوراق كأدلة مفيدة لكل رسالة
وه:
من رساالت الرهبنة يف العالم ،اال ي
عمىل لتوجيهات المجمع العام،
 تطبيق
ي
 تفعيل أولويات األقاليم يف الجماعة والرسالة
 مرجعا أساسيا للتنشئة
اتيج لتنمية وتقييم مشاري ع الرسالة ،وتوجيه صحيح ر
لشكائنا يف العمل،
 تخطيط است ر ي
تحفت توجيهات الرهبنة والسياسة التطبيقية للرسالة،

ر
اجتماع،
 تحليل
ي
 تعزيز الدفاع عن حقوق االنسان
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اع الصالح بشأن الهجرة
موقف رهبانية سيدة المحبة للر ي
عتت الناس
.1
ه حركة سائدة يف عرصنا ،عىل الرغم من ذلك و خالل التاري خ ،ر
الهجرة ي
الحدود إما مؤقتا أو بشكل دائم  ،وألسباب عديدة .والواقع الحرج اليوم ان الناس يسافرون
األصىل من أجل الحياة يف بلد آخر .دفعت هذه الهجرة  ،بقيادة األمم
من بالد مولدهم
ي
َّ
عالم للهجرة اآلمنة والمنظمة،
المتحدة  ،لتطوير اتفاقيات شاملة تتمحور حول :ميثاق
ي
الالجئي (.)GCR
عالم بشأن
( )GCMواتفاق
ر
ي
فه رحلة صعبة لكل شخص،
االجتماع
 .2بينما تكون الهجرة النسيج
والثقاف واالقتصادي لعالمنا ،ي
ي
ي
ً
الغذائ والبيئة المتدهورة
خاصة بالنسبة ألولئك الذين يواجهون ظروف الفقر وانعدام األمن
ي
والكوارث الطبيعية والتاعات المسلحة المزمنة والعنف يف المناطق المدنية وظروف العمل
الالإنسانية وانتهاكات الحقوق ،فتعد الهجرة وسيلة لتحقيق الحرية والبقاء ،والحصول عىل فرص
اجتماعية واقتصادية أفضل .وأما بالنسبة ألولئك الذين لديهم موارد هزيلة ،و األشخاص الذين
توجب عليهم االنفصال عن عائالتهم ،وال يستطيعون الحصول عىل وثائق قانونية أو هم بدون
جنسية ،أو من تم أخذ الوثائق منهم ،أو ال يستطيعون التواصل بلغة جديدة ،أو يعانون من نقص يف
للمهربي،
التعليم والمهارات الوظيفية  ،فهذا االمر سيسبب لهم مخاطر وصدمات  .ويمكن
ر
ُ
المسيئي للمناصب ،وأصحاب العمل واألنظمة الحكومية
والموظفي
تجرين،
ر
ر
ر
واإلرهابيي ،والم ِ
والمسؤولي الفاسدين أن يستغلوا الناس خالل الهجرة .عندما يحفز اليأس حركة الشعوب تزداد
ر
.
المخاطر الجسيمة  ،واليوم يرى العالم دربا عالميا من حاالت الوفاة بسبب الهجرة بمجرد أن يتك
الناس بلدانهم األصلية  ،فإنهم قد يواجهون قيودا شديدة أثناء التنقل ،أو الوصول إل العمل ،أو
المدرسة ،أو الرعاية الصحية  ،أو الخدمات األخرى .فاالحتجاز لفتات طويلة يف المخيمات أو مرافق
االحتجاز ،مع غياب القانون ،أصبح اآلن أمرا شائعا .وتواجه النساء واألطفال ر
أكت المخاطر أثناء
تعائ النساء يف وطنهن
المصحوبي أو
غت
الهجرة  ،ال سيما األطفال ر
ر
ر
المنفصلي عن ذوي هم .وبالمثل ،ي
كثت من األحيان من أي حماية أو دخل ألنفسهم أو ألطفالهم عندما يكون رجالهم مهاجرون.
يف ر
والنازحي داخليا
وطالت اللجوء
والالجئي
المؤقتي
 .3تشمل حركة الشعوب اليوم المهاجرين والعمال
ر
ر
ر
ري
واألشخاص عديم الجنسية ،وكل منهم ّ
الوطت
معرف يف أطر قانونية منفصلة ضمن القانون
ي
ي
الدول؛ ويحق لهم جميعا التنقل بأمان وكرامة .إن تصنيف الناس خالل الهجرة يدينهم أحيانا بأن
و
ي
يكونوا عرضة للشبهات وكراهية األجانب ،وقد يواجهون عقبات ربتوقراطية معقدة تعوق الدعم
ِّ
المحىل .ومع ذلك ،فإن حقائق اليوم يمكن أن تتحدى بعض
االجتماع أو االنخراط يف المجتمع
ي
ي
كثت من األحيان .يتعرض األشخاص
الحاالت لفئات معينة ،مع وجود حاالت غامضة ومتداخلة يف ر
الذين يعانون بالفعل من االستبعاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية أو اإلعاقة أو
لتميت مكثف عند الهجرة.
المرض أو السن
ر
ُ
عتت حمايتهم
 .4ونشدد عىل أن جميع األشخاص ،بغض النظر عن وضعهم ،هم أصحاب حقوق وت ر
الكبت .وال
ضورة أخالقية .إن سالمة األشة وحقوق األطفال وأزواج المهاجرين تستحق االهتمام
ر
كمجرمي عندما يفتقرون إل الهوية القانونية واألوراق أثناء تنقلهم .إن
ينبىع تصنيف األشخاص
ر
ي
الحواجز القائمة أمام حماية حقوق اإلنسان وحماية حقوق العمال وحرية الحركة يجب تحديدها
التميت.
الت تؤدي إل
ر
ر
وتغيتها .نحن نرفض الخوف من كراهية األجانب من "الهجرة الجماعية" ي
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وبينما توجد االتفاقيات والمعاهدات فإن التصديق والتنفيذ يتأخر؛ ويصبح األشخاص الباحثون
بشدة عن األمن الشخص والعائىل ف المتل أو المجتمع المضيف ر
أكت حرمانا.
ي ي
ي
الت تلتم" الترحﯾب واكرام
 .5نعتنق بمؤسستنا اإلرث المتحدر من الروحانية اليهودية  -المسﯾحﯾة ي
الغريب" .إن أول استجابتنا للمﮭاجرﯾن والالجئﯾن تكون بأن نرحب بﮭم ﮐمن ﯾرحب بالنعمة االلهية
الت يقدمها
بيننا ،فنحن نكرم الثقافة والتاث الخاص بكل فرد و نحتفل بالمساهمات اإليجابية ي
الوافدون الجدد لحياة وتنمية المجتمعات المضيفة .إن متطلبات الخدمة لألشخاص خالل إعادة
التوطي أو تنظيم الوضع واسعة النطاق ،بما يف ذلك المهارات اللغوية ،والرعاية الصحية ،والتكامل
ر
االجتماع ،وتضميد الجروح ،ومهارات التوظيف ،والمساعدة القانونية ،إلخ .فنحن نستمع إل
ي
ر
التامج ونعمل مع شكاء من أجل تلبية االحتياجات المعقدة وتسهيل
تجارب هم ،ونرافقهم ،ونطور ر
المشاركة واالنخراط يف المجتمع.
 .6لالستجابة عىل اعالن الرهبنة حول الهجرة ،ال بد من:
 .aتطوير خدمات قائمة عىل حقوق اإلنسان باالشتاك مع جميع فعاليات الحكومة والمجتمع.
قد تكون هناك حاجة لمشاري ع ابداعية عالمية  . OLCGSمع االنتباه إل أهداف التنمية
المستدامة .
الت تدعم مختلف
 .bتعزيز المعرفة والتحليل المستمر للهجرة .التعرف عىل
ر
القواني واالتفاقيات ي
فئات األشخاص المتنق رلي ،وااللمام بالوقائع المحلية والعمليات الوطنية والدولية وجهود
وثغرات التنفيذ.
اجتماعيي
 .cتثقيف الناس أثناء التنقل بخصوص حقوقهم ،مما يسهل عليهم أن يكونوا دعماء
ر
شطي وتثقيف المجتمعات المدنية بخصوص مساهمات المهاجرين و رفض ارهاب
نا ر
األجانب.
االجتماع ضمن مخطط الخدمات يف قضايا الهجرة .واالنتباه ال النساء
 .dإدراج وتأكيد الوضع
ي
والالجئي ،بما يف ذلك التواصل مع
واألطفال ،والحفاظ عىل العالقات األشية للمهاجرين
ر
العائلة يف البلد األم.
العالم للهجرة
 .eإيجاد حلول طويلة األمد مثل جدول أعمال األمم المتحدة  ،2030المنتدى
ي
والتنمية ) ، (GFMDو . GCR GCM
الت تحتم اإلنسان
والدول ،من أجل السياسات
الوطت
 .fالدعوة ،عىل الصعيدين
ر
ي
والقواني ي
ي
وتأمي
وحقوق العمل ،والحفاظ عىل وحدة األشة ،وضمان الحقوق القضائية العملية الواجبة
ر
السياس.
الديت او
االجتماع ،او
المسارات المعتادة لجميع المهاجرين بغض النظر عن انتمائه
ي
ي
ي
تأمي حماية
الت تقوم حاليا
ونسىع
ر
ر
بالتميت ربي المهاجرين .ضورة ر
لتغيت النظم والهيكليات ي
الغذائ ،إلخ .وبحالة امكانية العودة ال البلد
الهاربي من الظلم والعنف وانعدام األمن
ألولئك
ر
ي
األم ،فنحن نؤيد عملية مدروسة ،كريمة ،تتضمن حقوق قانونية منصفة ،مع االخذ باالعتبار
الوحدة األشية ودعم إلعادة االنخراط.
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 .gنرفض تقييد الهجرة والفشل يف التعامل مع أسبابها العميقة .كما ونالحق ونحاسب الظلم
االجتماع واالقتصادي الذي يؤدي ال حركة يائسة للشعوب .ونطالب جميع األنظمة
ي
واالقتصاديات المحلية بالحماية االجتماعية للشعوب وبالخضوع للمساءلة.
ر
والتوتوكوالت
 .hاالضطالع عىل اتفاقية جنيف لعام  1951المتعلقة بوضع
ع ر
ر
الالجئي الش ي
الت تنص عىل حقوق
الخاصة به .دعم التصديق عىل االتفاقية الدولية للحماية لعام  1990ي
جميع العمال المهاجرين وأفراد أشهم؛ تسليط الضوء عىل منظمة العمل الدولية(ILO) C-
غت الحكومية للقضاء عىل جميع أشكال
97و  . ILO-C-143العمل مع
ممثىل المنظمات ر
ي
التميت ضد المرأة ) (CEDAWواتفاقية حقوق الطفل).(CRC
ر

اع الصالح من العدالة االقتصادية
موقف ورأي رهبانية سيدة المحبة للر ي
األختة من
 .1عىل الرغم من دعوة اليوبيل لعام  2000إلعادة التوزي ع والشمولية ،فإن العقود
ر
تتمت بامتالكها ثروة هائلة بالتامن مع شعوب
العالم خلقت مجموعة
التوسع االقتصادي
ر
ي
ومجتمعات تعيش يف ظروف فقر مدقع .ولقد تجاهلت النظم والهيكليات السياسية واالقتصادية
كبت الدعوات إل إقامة العدل والمصالحة ربي جميع ر
البش والتحيب بالغريب أو
العالمية إل حد ر
تنته للفقر وتوافر الموارد العالمية ،فأن الفجوة ربي
الت ال
ي
إلغاء أعباء الديون .يف ظل المتاهة ي
األغنياء والفقراء تستمر يف النمو.
ر
يسء إل كرامة اإلنسان ،ويشكل
 .2إن التفاوت ربي تراكم التوة الهائل والفقر المدقع الذي ال مهرب منه ي
ر
الكارئ .وإن االمتداد الشديد ر
للتوة ورفض تقاسم الموارد
إهانة للصالح العام ،ويجنح نحو البؤس الدوري
ي
والسلع المادية هما سببان لكافة العلل االجتماعية والروحية .فإن آثار الفقر واضحة بشكل صارخ وخبيثة
عىل حد سواء :سوء التغذية ،انعدام الصحة ،األمية ،البطالة ،ر
التشد ،تفكك األشة ،اإلقصاء والعنف
االجتماع ،الهجرة اليائسة والقلق المستمر لمستقبل األطفال .هذا التدي ينتهك حقوق اإلنسان ،كما
ي
العالم لحقوق اإلنسان ( .)UDHRفالنساء واألطفال
اإلعالن
من
26
و
25
و
23
و
22
المواد
عليه
تشهد
ي
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التميت و الفقر بما يف ذلك مظاهره مثل الدعارة و اإلتجار
األكت من مظاهر
هم الذين يتحملون العبء
ر
ر
بالنساء والفتيات.
وبشكل خاص النساء والفتيات أن يشاركوا يف الفوائد
ينبىع لجميع األشخاص
 .3لدينا رؤية مفادها أنه
ٍ
ي
ر
االقتصادية واالجتماعية والروحية لتوتنا العالمية وتستند هذه القناعة عىل الكتابات اليهودية-
األخالف
العالم لحقوق اإلنسان  ،UDHRوالقانون
الكاثوليك ،واإلعالن
االجتماع
المسيحية ،والتعليم
ي
ي
ي
ي
يقص بأن تعامل اآلخرين كما أنت تريد أن يعاملوك.
العالم الذي
ي
ي
 .4نعمل عىل القضاء عىل الفقر من خالل دعم العمل الالئق والنمو االقتصادي المستدام والسليم بيئيا
والحد من عدم المساواة .كما أننا ندرك أهمية اإلنتاج واالستهالك المسؤول والتنمية ر
والتغيت
البشية
ر
كي رلتواتنا وامتيازاتنا الخاصة.
شخص وال
ال
ظلم اقتصادي مدر ر
مجتمىع .ونرفض كل ٍ
ي
ي
العالم والدعوة إل التحسن االقتصادي
 .5وبينما نزيد من قدرتنا عىل فهم ديناميكيات اإلقصاء االقتصادي
ي
الت تولد الدخل
والتحول
االجتماع ،من خالل توسيع ر
الت توفر اإلغاثة العملية و ي
التامج والمبادرات ي
ي
المدئ عىل مستوى الجذور للمجتمعات واألفراد .ويشمل
التمكي
الت تدعم
ر
ي
للنساء واألش واألعمال ي
الصغتة ،ونهج االئتمان
الشخص ،والمشاري ع
ذلك التعليم ،والتدريب عىل المهارات ،ومشاري ع النمو
ر
ي
الدول للبضائع ،ومجموعة متنوعة من الطرق لالنضمام إل
الصغت ،والتعاونيات المحلية ،والتسويق
ر
ي
النساء وأشهن الذين يناضلون من أجل ايجاد وسيلة للخروج من الفقر.
 .6لالستجابة عىل اعالن الرهبنة حول العدالة االقتصادية ،ال بد من:
 .aتطوير استاتيجيات مستدامة للتنمية االقتصادية مع المجتمعات المحلية ،وضمان توليد الدخل
ِّ
ال ّ
فعال للنساء واألش ،مما يشكل حافزا النخراطهم يف المجتمع.
ِّ
 .bاالطالع عىل مفكرة األمم المتحدة  UN 2030للتنمية المستدامة وأهدافها (خاصة  ، )1.3وتوصية
منظمة العمل الدولية  ILOرقم  202بشأن الطوابق الوطنية للحماية االجتماعية  ،وأهداف التنمية
المستدامة  ،10 ،8و  12المتعلق بالتخطيط والتثقيف يف المجتمعات والوزارات.
التمكي .دعم محو األمية والتعليم ،والتدريب
الت تستخدم حقوق اإلنسان ونماذج
 .cتطوير ر
ر
التامج ي
والمال للمرأة ،وتعريف األش عىل حقوق العمال.
عىل مهارات التوظيف ،والتعليم التجاري
ي
 .dالتعليم والتوجيه يف المجتمعات المحلية للكشف عن الجذور المنهجية للفقر المدقع الذي ستظهر
سياس .إن فهم مدى ضعف سيادة القانون ،وعدم كفاية األنظمة
وعنف وفساد
بشكل جشع
آثاره
ٍ
ِ
ي
ر
الت تدعم وتعزز الفقر هو أمر
الحكومية ،والنظم التجارية ر
غت األخالقية ،وممارسات الشكات ي
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أساس للتحليل والتعليم .وبالمثل ،من الرصوري االعتاف بقدرات ومساهمات أولئك الذين
ي
الت تعزز الفقر.
يعيشون يف فقر مدقع بتحليل األنظمة التجارية ر
غت األخالقية ي
ونظام .وربط المشتيات الشخصية
جماع،
الوع تجاه التعة االستهالكية  -بشكل فردي،
 .eزيادة
ي
ي
ي
الوع تجاه العديد
واالستثمارات المجتمعية مع اإلنتاج وحقوق العمل واالستدامة البيئية .ضمان
ي
الدول وسالسل التوريد العالمية وكذلك دعم مبادئ التجارة العادلة
من الممارسات السيئة لإلنتاج
ي
غت العادلة.
هما أمران أساسيان لالستدامة البيئية .تقييم مشاركتنا وتعاملنا مع االنظمة ر
الت تدعو إل العدالة االقتصادية والمسؤولية االجتماعية .دعم
 .fالمشاركة يف الشبكات والحمالت ي
الت تحدد مجموعات وطنية وضمانات
السياسات المسؤولة مثل طبقات الحماية االجتماعية ي
تأمي حاجات االنسان
اجتماعية شاملة طوال دورة الحياة حت يتست للجميع الوصول إل ر
االجتماع .وقد يتطلب
الصج والمأوى والصحة والتعليم والدعم
األساسية :الغذاء والماء والرصف
ي
ي
ذلك إعادة تصور الروابط األشية لتتجاوز حدود القرابة المحددة حاليا.
 .gدراسة وتطبيق المبادئ االقتصادية لعظة البابا فرانسيس (فرح االنجيل واالهتمام بمتلنا) ،لجميع
العالم لحقوق اإلنسان (،)UDHR
جوانب الحياة والوزارة.استخدام أحكام حقوق اإلنسان  -اإلعالن
ي
التميت ضد المرأة ( ،)CEDAWواتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ر
الوع العام حول الظلم .القيام بالدعاية
التميت العنرصي ،واتفاقية حقوق الطفل ( - )CRCلزيادة
ر
ي
الت
والضغط عىل أساس مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ي
الجنسي.
تدعم التجارة العادلة وحقوق العمال وحقوق المهاجرين والبيئة المستدامة والعدالة ربي
ر
االجتماع واالقتصادي يف جميع تقارير حقوق اإلنسان حول أوضاع الفتيات
ادراج التحليل للنوع
ي
والنساء واألش
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اع الصالح تجاه الفتاة
موقف وراي رهبانية سيدة المحبة للر ي
خطتة لحقوقهم
يعائ األطفال من انتهاكات
وف جميع أنحاء العالم،
.1
ر
ي
يف عرصنا ،ي
التميت وإساءة
غت معقولة ،فقد تعرَّضت الفتاة لدرجات مختلفة من
ر
اإلنسانية و بأعداد ر
اع الصالح عىل اطالع دائم عىل الحرمان
المعاملة ،وكانت راهبات
سيدة المحبة –للر ي
ُ
االجتماع للنساء والفتيات ،و تقاسمها القلق من أجل عائلتها و األشقاء ،تدافع عنها وتحميها.
ي
َ
بل والدتها وتستمر
 .2بالنسبة للعديد من الفتيات ،يتم حرمانهن من حقوقهن األساسية وانتهاكها حت ق ِ
ر ّ
المنهج،
طوال حياتها كمراهقة وامرأة وعجوز  .استبعاد الفتيات والمراهقات متجذر من خالل الظلم
ي
وف
الجنسي ،والعنف
وعدم المساواة الهيكلية ربي
ر
الجنس الموجه ،والنظم المهيمنة للسلطة األبوية .ي
ي
جميع أنحاء العالم ،يتم التقليل واالستخفاف بقيمة الفتاة كفرد يعرضها ألشكال معينة من العنف :تحديد
الجنس قبل الوالدة ،وأد الفتيات ،وتجاهل تسجيل المواليد ،والحرمان من التغذية ،وتشويه األعضاء
الجنس ،واالستغالل ،والحرمان من التعليم ،واستخدامها يف الدعارة
التناسلية (ختان اإلناث) ،والتحرش
ي
ُ
عتت
كثت من األحيان ت ر
وف ر
 ،والزواج القسري والمبكر .تحدث كل هذه االنتهاكات مع اإلفالت من العقاب ي
ماليي الفتيات يف سن
الت تعيق التنمية وتحرم
ر
كمقاييس ثقافية ودينية و  /أو تقليدية .ومن ربي العقبات ي
الطفولة من الرعاية السابقة للوالدة لألمهات ،ونقص الحماية االجتماعية لألشة ،وعدم الحصول عىل
الرعاية الصحية المالئمة والتعليم ،وعمالة األطفال ،والزواج القشي ،والحمل المبكر جدا .كما تتورط
األصليي بشكل خاص للتهديدات العالمية مثل رفتوس نقص المناعة
الفتيات يف مجتمعات السكان
ر
ر
ر
وف حاالت
الت تدمر مستقبلهن بشكل متايد ر
وغت متناسب َّ .ي
البشية  /اإليدز  ،واالتجار بالبش ،والحرب ي
التاع المسلح ،تصبح الفتيات ادواتا وأهدافا متعمدة لالغتصاب واالختطاف والقتل المنظم .وكذلك
الهجرة تزيد من تعرض الفتيات لألخطار وخاصة الفتيات المنفردات دون عائلة او زوج .و يف مخيمات
الجنس كذلك االمر عند هجرة اآلباء.
الالجئي عندما تسىع الفتيات للحماية فإنهن يواجهن االستغالل
ر
ي
َ
َ
ر
ر
وبالمثل ،فإن الفتيات هم األكت ترصرا عندما تنغمر أشتهم وأوطانهم يف الفقر.
تعائ البشية عندما تحرم
ي
ومنتجي ومتساوين.
قيمي
ر
المجتمعات الفتيات من فرصتهم للنمو ليصبحن أشخاص ر
 .3ندرك أن كل فتاة تولد بكرامة ،وتمتلك حقوقا متأصلة لكل ر
البش ،ويجب أن تطمي عىل حقوق الطفولة
الفريدة لتمكينها من الوصول إل قدراتها الفردية  ،كنساء ،وكأعضاء يف المجتمع .عندما يتم االعتاف
اإليجائ يف
التغيت
بقيمة الفتيات ،وعندما يتم تلبية احتياجاتهن ،وإعالء أصواتهن ،فإنهن تسهم َن يف
ر
ري
أشتهن ،والمجتمعات المحلية واالوطان والعالم.
الت ال يمكن قياسها كشخص
 .4أول رد فعل لنا تجاه الفتاة هو قبولها واالعتاف بها ،مؤكدين عىل قيمتها ي
لتمكي
إنسائ .فقد طورت رهبنة  ،OLCGSباالشتاك مع الفتيات وعائالتهن ،برامج الخدمة االجتماعية
ر
ي
الفتاة ،لدعم مرونتها ،لتثقيفها حول حقوقها ،لتعزيز السالمة والحماية سواء داخل متلها أو داخل
المؤسسات االجتماعية مثل المدارس .نحن ندعم التعليم الشامل لجميع األطفال ،ونعرف أنه السبيل
ر
األكت فعالية لتحقيق القدرة الفردية وهو أضمن طريق للخروج من الفقر .نحن نطور برامج تقوية و
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والتعبت عن إمكانيات كل فتاة؛ ندعم المنافع
تدعيم من أجل احتام الذات واآلخر ،واالعتاز بالثقافة
ر
لك تؤسس عائلة إنسانية صالحة.
االجتماعية للوالدين ولجميع األش ي
 .5لتلبية احتياجات الفتاة ،ال بد من:
ّ
 .aتطوير برامج اجتماعية داعمة ترع كل فتاة وتقدرها وتحتم حقوقها الروحية واإلنسانية .توجيه
الفتيات يف تحديد احتياجاتهن وكيفية االستجابة لها .وضع برامج توجيهية ،تثقيفية تطال الفتيات
االجتماع.
تعط األولوية لفرص التعليم والتفاعل
بشكل عام،
بشكل خاص واالشة
ٍ
ٍ
ي
ي
 .bإعادة دمج األطفال الذين عانوا من الصدمات كاالستغالل والحرمان وفقدان االشة وجميع اشكال
َّ
الجنسي.
اع الفوارق ربي
ر
ت
متخصصة
امج
ر
ب
عت
ح
المسل
الجنس والتاع
االستغالل
ر
ر
ي
ي
الت
 .cتعزيز التنمية اإليجابية وحماية الطفل من أي نوع من أنواع اإلساءة من خالل برامج  ،OLCGSي
تعزز حماية الطفل.
والت تضمن حقوق اإلنسان للجميع.
 .dرأشاك العائالت والفتيان والرجال يف نشاطات ر
التنامج ي
 .eالمشاركة يف حمالت وأنشطة التوعية العامة ،وقيادتها عند اإلمكان ،من أجل الدعوة لحقوق
المجتمىع يف
الطفل لضمان الرؤية السياسية والصوت للفتيات وجميع األطفال .تعزيز االحتفال
ي
التمكي والتثقيف حول حقوق اإلنسان من
العالم للفتاةُ .ي َعد
 11أكتوبر ،وهو اليوم
ر
ي
االستاتيجيات األساسية للفتيات.
اع الفوارق ربي
الت تر ي
 .fبناء القدرة التنظيمية من خالل المعرفة والتحليل واستخدام البحوث ي
المعايت العالية والممارسات الجيدة يف رعاية األطفال ،بما يتالءم مع المبادئ
الجنسي لضمان
ر
ر
والثقافة المحلية.
المتانية لتعليم الفتيات وتدريبهن باإلضافة إل الصحة البدنية واإلنجابية والعقلية مع
 .gتخصيص ر
التامج الداعية إلنهاء جميع أشكال العنف ضد الفتيات.
دعم تطوير ر
بيجي (األمم المتحدة )1995 ،؛ تثقيف
 .hدعم األهداف االستاتيجية للقسم  Lمن منهاج عمل
ر
الفتيات والمجتمعات وفقا لمبادئ القسم . L
الوع لالهتمام بالفتاة
 .iتروي ج و دعم خطة األمم المتحدة  2030للتنمية المستدامة ودمج
ي
والحفاظ عىل رفاهيتها حسب الهدف . SDG 5
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 .jيجب أن تكون اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل مع بروتوكوالتها االختيارية واتفاقية األمم
المتحدة المتعلقة بالمرأة (سيداو) أساسا لتقديم التقارير المنتظمة ،وذلك باستخدام مكتب
ر
الت
جمعية  OLCGSللمنظمات ر
غت الحكومية يف جنيف .العمل من أجل التشيعات الوطنية ي
(بالتمو) لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال.
تتضمن بروتوكول ر

اع الصالح بشأن االتجار بالنساء والفتيات
موقف رهبانية سيدة المحبة للر ي
ّ
ر
بالبش هو صناعة إجرامية عالمية آخذة يف النمو تتحدى حقوق اإلنسان وتهدد
 .1االتجار
كرامته  .إن العنف القائم عىل التجنيد أو اإليواء أو اإلكراه أو الخداع و  /أو نقل األشخاص لغرض
قلق خاص.
وف أغلب األحيان العمل و  /أو االستغالل
االستغالل فقط ،ي
الجنس يشكلون مصدر ٍ
ي
ووفقا ألرقام األمم المتحدة ،اذ يصل إل  80يف المائة من األشخاص المتجر بهم وهم غالبا من
اهقي.
النساء واألطفال؛ فتيات أطفال ومر ر
الت تشدد
العالم
 .2االتجار هو ظلم متأصل يف ديناميكيات عالمنا واالقتصاد
ي
الحال .الهيكليات والنظم ي
ي
وتعط األولوية للرب ح االقتصادي فوق قيمة اإلنسان،
عىل الالمساواة االجتماعية ،وتدعم السلطة األبوية
ي
وبشكل
غت المرغوب بهم عرضة لالتجار
وتقلل من قيمة العالقات االجتماعية ،تجعل النساء واألطفال ر
ٍ
خاص تجارة األعضاء ر
الجنس .واالتجار ينسجم مع جميع
البشية ،والحمل البديل ،و  /أو االستغالل
ي
الت
لتميت ربي
أشكال ا ر
ر
الجنسي والعنف القائم عىل نوع الجنس ،بما يف ذلك الصناعات والحكومات ي
تحم الدعارة والمواد اإلباحية .و تقف  OLCGSمع جميع األشخاص الذين يدينون هذه الظاهرة
ي
ويعملون عىل القضاء عليها وعىل جذورها االساسية.
التعبت عن التضامن مع أولئك الذين تأذوا من هذه الجريمة القبيحة .ثانيا ،ونحن نستمع
 .3ردنا األول هو
ر
إل تجارب األشخاص الذين تم االتجار بهم نقوم بتطوير برامج شاملة لالستجابة لالحتياجات .وننشط
الشخص نحو أهداف محددة ونتائج
بشكل خاص يف مجاالت الوقاية والحماية .تدعم برامجنا التقدم
ي
إيجابية حيث يتحرك كل شخص وفق قدرته الخاصة ،نحو إعادة الدمج مع العائالت و  /أو المجتمع.
الذائ من خالل العالقات االجتماعية الداعمة وفرص النمو
والتمكي
كما ندعم الشفاء من الصدمات
ر
ي
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تأمي الدخل .ثالثا ،نعمل باستمرار عىل زيادة قدرتنا
الشخصية والمهارات القابلة للتوظيف مما يؤدي إل ر
الت ترتكز عىل القيم الروحية ،متجذرة
عىل فهم الديناميكيات المستمرة والمعقدة لالتجار .إن برامجنا ،ي
ّ
المهنية وبأفضل الممارسات لضمان االهتمام والنتائج الفعالة يف جميع المجاالت  -الشخصية
يف المعرفة
ر
وغت
واالجتماعية والقضائية والنظامية والهيكلية  -نحن شكاء ناشطون مع المجموعات الحكومية ر
الحكومية.
 .4نهتم بالمشاركة الفعالة لتنفيذ ر
التشيعات القائمة عىل حقوق اإلنسان ضمن الحكومات الوطنية والمحلية
الت من شأنها منع
وكذلك عىل المستويات اإلقليمية والدولية واألمم المتحدة .كما ندعم السياسات ي
الجنسي والظلم االقتصادي
التميت ربي
االتجار بالنساء والفتيات والقضاء عليه من خالل معالجة
ر
ر
الحكوم .إننا نرفع صوتنا لصالح السياسات
الجنائ والفساد
والعنف ضد المرأة واإلفالت من العقاب
ي
ي
ً
والت تدعم األش وتخفف من المساوئ االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ر
والتامج الممولة تمويال كافيا ي
والقانونية المزمنة للنساء والفتيات .إننا نحث الدول عىل تحمل مسؤوليتها يف حماية األشخاص الذين
تم االتجار بهم ومالحقة المتاجرين باألشخاص والرقابة عىل المواد اإلباحية وعىل طلب الذكور ممارسة
الدعارة.
َّ
 .5وتتالف ظاهرة االتجار مع التدفقات العالمية الحالية للهجرة ،وأنماط الرصاع المسلح والحرب ،والتوح
بفعل المناخ .ونسىع يف جميع أعمالنا إل تحليل األسباب الجذرية ومعالجتها ،ودراسة وإزالة الروابط ربي
والتميت ضد الفتاة ،وعدم كفاية دعم الهجرة،
االتجار وسياسات الظلم االقتصادي ،والعنف ضد المرأة،
ر
الت
والقبول
االجتماع بدعارة النساء والفتيات .نشجع المشاركة والقيادة يف الشبكات و  /أو الحمالت ي
ي
تدعم إنهاء االتجار وتعزيز الدور الكامل للنساء والفتيات وتمكينهن يف جميع المجاالت والنشاطات.
يىل:
 .6يف مواجهة قضايا اإلتجار من األهمية القيام بما ي
المهت داخل رساالتنا.
 .aمكافحة االتجار يف جميع أشكاله وضمان التطور
ي
التامج عىل االهتمام ورعاية األشخاص الذين تم االتجار بهم ومساعدتهم للوصول
 .bتطوير قدرة ر
وتوفت فرص حقيقية للمشاركة
إل كامل الخدمات المطلوبة ،بما يف ذلك الخدمات القانونية،
ر
ّ
الذائ .إعالء صوتنا من خالل المشاركة يف شبكات الدعوة المحلية ،وتحليل
والنمو واالكتفاء
ي
غت الحكومية يف . GSIJPO
القضايا القانونية واالجتماعية ،والتعاون مع المنظمات ر
ر
بالبش مثل
للتنامج وضوح األهداف لجوانب مكافحة االتجار
اتيج ر
 .cيشمل التخطيط االست ر ي
ع بالقضايا المتداخلة مثل الهيكليات القانونية
الوقاية والحماية وإعادة االنخراط ،إلخ .الو ي
ّ
المالئمة والعدالة االقتصادية ودعم السياسات للحد من آفة الهجرة.
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 .dدمج أهداف التنمية المستدامة  5و  5.2و  8و  8.7و  16.2الخاصة باألمم المتحدة يف التخطيط
الت تدعم هذه األهداف.
االست ر ي
اتيج إلنهاء االتجار و المشاركة يف الحمالت المحلية والدولية ي
 .eالمساهمة يف تشكيل السياسة العامة من خالل التعليم والمشاركة والقيادة يف المؤتمرات
الجنسي ،بما يف
والحمالت اإلقليمية والدولية ،مع توضيح موقف  OLCGSبشأن المساواة ربي
ر
ذلك ضر المواد اإلباحية والدعارة .المساهمة بالبيانات الوطنية يف تقرير وزارة الخارجية
األمريكية السنوي حول االتجار ر
بالبش). (TIP.
 .fدعم ال ر
مي
تشيعات وكافة الجهود المحلية والدولية الفعالة لمكافحة االتجار ،بما يف ذلك تأ ر
لمرتكت
تأشتات الدخول المناسبة للضحايا؛ االنضمام إل الشبكات لدعم المالحقة الجنائية
ر
ري
جرائم االتجار.
ّ
الدولية للتعليم والتقارير الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان من
 .gاستخدام أدوات حقوق اإلنسان
غت الحكومية  OLCGSيف جنيف:
خالل مكتب المنظمات ر
 اتفاقية األمم المتحدة لعام  1949لقمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة اآلخرين.
 بروتوكول األمم المتحدة لعام  2000لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة
َّ
عت الحدود (المعروف أيضا
النساء واألطفال التابع التفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ر
بالتمو).
باسم بروتوكول ر
 خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص (يجري تحديثها يف عام
 2017بشكل دوري).
التميت ضد المرأة ( )CEDAWواتفاقية حقوق الطفل
 إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ر
( )CRCوبروتوكولها االختياري المتعلق ببيع ودعارة األطفال واستغاللهم يف المواد
اإلباحية.
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اع الصالح بشأن دعارة النساء والفتيات
موقف رهبانية سيدة المحبة للر ي
ً
الجنس الذي ينشأ و يتبلور يف
تعتت دعارة النساء والفتيات شكال قديما من أشكال العنف
.1
ر
ي
المجتمعات .المفاهيم والمواقف االجتماعية والثقافية حول العالقات ربي الرجال والنساء تعزز قوة
ّ
َ
َّ
اقتصاد ُم َعولم يشهد نموا شيعا للنساء
وه منظمة يف إطار
ٍ
النظام .الدعارة متجذرة يف النظم االقتصادية ،ي
الت تقلل من قيمة المرأة وتستثنيها وال تقيم نتائج التفرقه
يف فقر مدقع .الهيئات السياسية والنظم ي
الجنسيه للسياسة االجتماعية تمنح الدعارة القبول .ترتبط األسباب الجذرية للدعارة بالفقر ،األبوية،
امتياز الذكور ،ر
البيت ،عدم كفاية الدعم األشي ،والطلب من
التوة الغزيرة ،المواقف العنرصية ،التدهور
ي
للشاء الجنس .وقد أدى التوسع العالم الشي ع ف االتجار ر
الرجال أن تكون النساء متاحة ر
بالبشكصناعة
ي
ي
ي
إجرامية إل زيادة الطلب عىل الفتيات والنساء ليصبحن أدوات للدعارة .وبالمثل ،فإن عدم وجود
سياسات للهجرة تتمحور حول الناس وتستند عىل الحقوق يزيد من انتشار االتجار ر
بالبش والدعارة.
ً
التميت .إن موقفنا بشأن الدعارة
 .2ونحن ندرك أن األضار المتعددة للدعارة تجعلها شكال فاضحا من أشكال
ر
متجذر يف كرامة اإلنسان .وهو صدى التفاقية األمم المتحدة لعام  1949بشأن قمع االتجار باألشخاص
الت تقول" :الدعارة تتعارض مع كرامة اإلنسان وقيمته ،وتعرض رفاهية الفرد
واستغالل دعارة اآلخر ي
واألشة والمجتمع للخطر" ..إن الدعارة بطبيعتها استغاللية وليست أبدا جزءا من برنامج عمل الئق .إن
فكرة كون المرأة سلعة متاحة لالستهالك واالستغالل ال مكان لها يف مجتمع يناضل من أجل المساواة ربي
الجنسي".
ر
الجنس ربي شخص بالغ وطفل (حت سن )18
 .3ترفض  OLCGSأي فكرة عن "دعارة األطفال" .التبادل
ي
هو شكل من أشكال اإلساءة الجنائية  ،أكدته المادة  34من اتفاقية حقوق الطفل .الزواج المبكر للقاض
هو أيضا سوء معاملة .وبالمثل  ،نرفض الفكرة القائلة بأن الشخص المتورط يف الدعارة هو "عامل جنس".
الدعارة ليست مهنة وال ه منسجمة مع الرأي القائل بأن العمل هو مساهمة مقدسة ف التنمية ر
البشية
ي
ي
االجتماع.
والنسيج
ي
التعبت عن تضامننا مع من هم عرضة ألن يكونوا موضوعا للدعارة  .نسىع لالستماع إل
 .4إن ردنا األول هو
ر
تلت احتياجاتهم .نحن
تجارب هؤالء األشخاص  ،ومرافقتهم يف رحالتهم الشخصية وتطوير برامج شاملة ر ي
الذائ من خالل المهارات القابلة للتوظيف ،وفرص النمو
ندعم النساء والفتيات يف العالج ،واالكتفاء
ي
الت غالبا ما تكون مستبعدة.
االقتصادي
والشخص ،ومساندة العائالت ي
ي
الدول حول طبيعة
االجتماع .ونحن نشارك يف النقاش
التغيت
ناشطي يف عمليات
 .5نسىع ألن نكون
ر
ر
ي
ي
القواني الوطنية
التغيتات يف
القواني والسياسات الوطنية القديمة؛ كما نؤيد
لتغيتات يف
الدعارة و نسىع
ر
ر
ر
ر
الت كانت تحدث منذ عام  1999عندما اعتمدت السويد سياسة عدم التسامح مطلقا مع من يشتي
ي
الجنس.
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 .6عند مواجهة الدعارة ،ال بد من:
 .aالتعريف عن دعارة النساء والفتيات كشكل من أشكال العنف ضد المرأة؛ كشف الكذبة بأنها مهنة
بول من العمل.
شكل مق ٍ
أو ٍ
الجنس ،يك توفر لهن الدعم
اللوائ تعرضن لالستغالل
التامج ،بمشاركة الفتيات والنساء
 .bتطوير ر
ي
ي
والتمكي ،والتدريب عىل المهارات ،والتثقيف حول حقوق اإلنسان.
االجتماع الشامل
ر
ي
ر
.
قواني ال تجرم أي شخص يقع ضحية االستغالل
إل
وندعو
للدعارة
يعها
وتش
الدولة
رعاية
 .cرفض
ر
الجنس ،بل تحاكم أولئك الذين يرعون الجنس التجاري وأولئك الذين يشتون أعمال جنسية من
ي
/
االسكندناف و أو موقف اإللغاء).
القواني باسم النموذج
أشخاص آخرين (يشار إل هذه
ر
ي
 .dتعزيز كرامة الفتيات والنساء داخل المجتمعات بما ف ذلك نقد الزواج المبكر و زواج ر
الشف
ي
والصور الجنسية يف اإلعالنات.
الجنس وهذا يتطلب معرفة حديثة بتكنولوجيا
 .eالقيام بممارسات جيدة لمنع االستغالل
ي
المعلومات ،وممارسات االستحواذ عىل االنتنت ،وقبول المواد اإلباحية ،وانتشار المواقف
ّ
الت تحط من قدر النساء.
الشعبية ي
التامج وتنفيذها .تعزيز السياسات الداعمة للنمو
 .fاستخدام  ، SDGsوال سيما  5و  8.3يف تخطيط ر
االجتماع ،والفرص االقتصادية ،وخلق فرص العمل ،وزيادة األعمال ،والمشاري ع اإلبداعية
ي
اض.
ر
األ
وملكية
المالية
الخدمات
عىل
أة
ر
الم
حصول
ذلك
ف
بما
للدخل،
ة
المدر
والمبتكرة
ي
ي
 .gالعمل عىل تشكيل السياسات من خالل المشاركة والقيادة يف الحمالت والمؤتمرات ،والتوضيح
ه شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
أن الدعارة ي
 .hااللمام بمبادرات برنامج األمم المتحدة المتعلقة بالمرأة ،خطة العمل العالمية لألمم المتحدة
الت تؤيد سياسات اإللغاء.
لمكافحة االتجار باألشخاص ()2017؛ دعم
ر
القواني الوطنية ي
الجنسي،
والتميت ربي
الت تؤثر عىل الدعارة :حقائق الهجرة،
 .iإدراج
ر
الوع يف ر
ر
التامج التعليمية ي
ي
غت المقيد ،والتعة العسكرية ،والنظم االقتصادية والذكوريه ،وتأنيث الفقر.
واالستهالك ر
 .jزيادة القدرة عىل الخدمة والدعوة من خالل استخدام الشبكات والمبادرات الفعالة ،بالتعاون مع
غت الحكومية التابعة ل . GSIJPO.
المنظمات ر
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 .kدعم أدوات حقوق اإلنسان الدولية ،بما يف ذلك اتفاقية األمم المتحدة لعام  1949بشأن قمع
(بالتمو) لمنع وقمع ومعاقبة االتجار
االتجار باألشخاص واستغالل دعارة اآلخر وبروتوكول
ر
َّ
عت الحدود.
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ر
غت الحكومية يف جنيف لحقوق اإلنسان من أجل
 .lاستخدام مكتب منظمة  OLCGSللمنظمات ر
التميت ضد المرأة
االبالغ عن اتفاقية األمم المتحدة الخاصة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ر
الوطت.
ولجنة حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري بشأن بيع األطفال .وتفعيل ذلك عىل المستوى
ي

اع الصالح بشأن علم البيئة المتكاملة
موقف ورأي رهبانية سيدة المحبة للر ي
نعيش يف زمن يقدم فيه العلم والالهوت رؤى عالمية موثوقة حول ترابط الحياة والمادة بكل
.1
أشكالها يف جميع أنحاء الكون .هذا يشمل فهمنا للعالم كمصدر للتأمل العميق والنشاط المقدس،
وموفقي بكل الطرق مع الجميع .إنه التحدي إلعادة
شاملي
ويدعونا إل القلب وما يعنيه أن نكون
ر
ر
الت ال نزاع فيها.
تقييم التصورات السابقة والمفاهيم السابقة والممارسات ي
الست للطبيعة" (البابا بولس السادس) و "الكارثة البيئية ".
 .2كما أننا نشهد يف عرصنا تزايدا يف "االستغالل ر
)(UNFAOليس فقط السالم العالم بل بقاء كافة أشكال الحياة والمجتمعات ر
البشية والموارد المعدنية
ي
وغت كافية مع كوكبنا وكوننا .ال يمكننا أن نتجاهل " األنماط
مسؤولة
غت
ر
 األرض نفسها  -مهددة بعالقة ركبتة من
الت تسبب الدمار
البيت واستتاف الموارد ،وانقراض أعداد ر
ي
السائدة يف اإلنتاج واالستهالك ي
األنواع * ".ونحن نرى الظلم عندما "يتم تقويض المجتمعات وفوائد التنمية ال توزع بشكل منصف *
ر
كبتة" .إن
نحن نعلم أن "الظلم والفقر والجهل والرصاع العنيف
منتش عىل نطاق واسع ويسبب معاناة ر
نختته داخل الهواء الذي نتنفسه والماء الذي ر
وبي مجتمعاتنا يدعو إل استجابة
الخالف الذي
ر
نشبه ر
عالم مستدام يقوم عىل
الت تدعونا إل "االنضمام معا إليجاد مجتمع
ي
تتفق مع مهمتنا يف المصالحة ي
احتام الطبيعة وحقوق اإلنسان العالمية والعدالة االقتصادية وثقافة السالم * *( ".اقتباسات مقتطفة
من ميثاق األرض )2000 ،
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التعبت عنها يف منشوره
والت تم
كت المعاض للبابا فرنسيس عىل البيئة المتكاملة،
ر
 .3ندرك أهمية الت ر
ي
 Laudato Si.يف الواقع " ،نحن نقف يف لحظة حرجة يف تاري خ األرض  ،وهو وقت يجب عىل اإلنسانية
األستي ،
اختيار مستقبلها ( "...ميثاق األرض) المنشور هو عمل شامل يتضمن رؤى للقديس فرنسيس
ر
الت ذكرها
المعرفة العلمية الحالية  ،زيادة التصميم
السياس  ،المصادر المسكونية  ،وكذلك المخاوف ي
ي
ر
اإليكولوج .لطالما
العالم والرفاه
والعشين  ،وكلها مرتبطة بالسالم
كل بابا  ،عىل األقل  ،إل يوحنا الثالث
ر ي
ي
التأمىل للكون وإعادة توزي ع األرض واستعادتها والراحة
طالبت النصوص اليهودية والمسيحية باالحتام
ي
الماض .يتطلب النداء العاجل إل العالقة المقدسة مع
من اإلنتاج والتعويض عن األذى الذي حدث يف
ي
وطننا المشتك العمل من أجل تنمية مستدامة ومتكاملة تقوم عىل الحب الموحد .ندرك أن التدهور
البيت ومعاناة الشعوب وأشكال الحياة يف جميع أنحاء العالم متشابكة ؛ هم ظاهرة واحدة.
ي
َّ
الطبيىع ومن المجموعات  ،مثل النساء والمجتمعات
التفكت يف الواقع .نتعلم من العالم
 .4ردنا األول هو
ر
ي
ر
اإليكولوج.
األصلية  ،األكت ترصرا من العنف
ر ي
 .5نعتف بتواطؤنا يف إدامة المواقف المزدوجة واالستبدادية حول األرض .نحن نفهم أن المصالحة مع
وع جديد  ،وهوية جديدة  ،وسلوكيات جديدة تتمحور حول قرابة كل المخلوقات
أرضنا تدعو إل ي
وغت ر
وغت األحياء  -ر
البش
البش ر
وتطبيق حقوق اإلنسان للجميع .يتطلب التابط رإشاك الجميع – األحياء ر
تميت.
 دون ر .6عند االستجابة لموقفنا ورأينا لإليكولوجيا المتكاملة  ،من األهمية بمكان:
 .aالتحول المتجذر بالروحانية ُ
والمعاش بطريقة فعالة يف الرسالة.
اإليكولوج إل المسؤولية البيئية ،وتقييم
والجماع من الجهل
 .bتحويل السلوك الفردي
ر ي
ي
الغذائ ،ومعالجة النفايات واالستهالك،
استخدامات الطاقة ،والتكنولوجيا ،والمياه ،والنظام
ي
واالستثمارات االقتصادية والسياسية.
االجتماع مع إجراء دراسة مجتمعية وتطبيق وثائق مثل Laudato Si
الكاثوليك
 .cدراسة التعليم
ي
ي
و  The Earth Charterو  ، The Beijing Declaration and Platform for Actionال
سيما القسم  Kالمتعلق بالمرأة والبيئة  ،وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة يف جدول
أعمال األمم المتحدة  ،2030خاصة األرقام  6و  7و  13 ، 12و  14و .15
لتمكي النساء والفتيات يف جميع برامجنا ،بما يف ذلك مشاركة المرأة يف صنع
 .dضمان استاتيجيات
ر
القرار .االستدامة البيئية والنظر يف كل خطة استاتيجية لتنميتها.
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عت حركات إيجابية مثل اتفاق المناخ يف باريس لعام  2015والعمليات
 .eالدعوة محليا ودوليا ر
تغت المناخ(UNFCC
المستمرة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ر
األصليي والنساء،
السياس بقيادة الجماعات والمجتمعات ،مثل السكان
 .fاالنخراط يف العمل
ر
ي
ّ
الذين تم تهميشهم واستبعادهم تاريخيا وهم يحملون معرفة قديمة ومفصلة عن األرض.
ومشوعاتنا وبرامجنا وفقا لمبادئ احتام األرض  ،ر
 .gتقييم مجتمعاتنا المحلية ر
وإشاك جميع
المجتمعات المحلية ورعايتهم  ،والتقدير من أجل استدامة األجيال القادمة.
 .hتقييم وضبط القرارات الشخصية والمجتمعية يف مجاالت االستهالك ،واإلنتاج ،واستخدام
توجيه إلجراءات مثل
الموارد الطبيعية يف ضوء استدامة الكون .الصالح العام للجميع هو مبدأ
ي
الت يمكن التخلص منها  ،ودعم
التجارة العادلة  ،وتجنب الطاقة ر
غت المتجددة والمنتجات ي
اض  ،إلخ.
الزراعة المحلية  ،وتحويلها إل سماد مت يل  ،وانخفاض إنتاج الطاقة  ،وملكية األر ي
 .iالنشاط السياس ف قضايا التجارة الحرة والمناخ وممارسات ر
عت الحدود  ،وأضار
الشكات ر
ي ي
الصناعة العسكرية واألسلحة  ،وسياسات الطاقة الوطنية  ،واستخدام المياه المستدامة  ،من
أجل "القضاء عىل األسباب الهيكلية للخلل الوظيف"( .بندكتس السادس ر
عش) ولتحقيق العدالة
ي
البيئية واالستدامة.
الت تؤدي إل تدهور اإلنسان والحيوان واألرض .إن أنشطة
 .jمواجهة السياسات االقتصادية ي
 OLCGSتشمل مجاالت مثل االتجار ر
بالبش أو الهجرة أو التجارة أو الفتاة يجب أن تشمل دائما
البيانات البيئية
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حسب التسلسل:
CEDAW
CRC
FGM
GSIF
GSIJPO
GFMD
GCM
GCR
IDP
ILO
NGO
OLCGS
)PP (s
SDG
TIP
UNFCCC
UDHR
UN
US
UNFAO

اإلختصارات المستخدمة يف ورقات موقف OLCGS

التميت ضد المرأة
إتفاقية سيداو بشأن القضاء عىل جميع أشكال
ر
إتفاقية حقوق الطفل
ختان اإلناث
اع الصالح الدولية
جمعية الر ي
الدول للعدالة و السالم
اع الصالح
ي
مكتب الر ي
العالم حول الهجرة والتنمية
المنتدى
ي
العالم بشأن الهجرة
االتفاق
ي
الالجئي
العالم حول
االتفاق
ر
ي
(األشخاص) األشخاص ر
المشدون داخليا
منظمة العمل الدولية
غت حكومية
منظمة ر
اع الصالح
سيدة المحبة للر ي
ورقة موقف ورأي
هدف (أهداف) التنمية المستدامة
االتجار باألشخاص
تغت المناخ
إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ر
العالم لحقوق اإلنسان
اإلعالن
ي
األمم المتحدة
الواليات المتحدة
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
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عملية تطور المهام
بيان لتنفيذ أوراق موقفOLCGS
رسم ي

البيائ أدناه  ،المستند إل
يتطلب تنفيذ مواقف  OLCGSيف البعثة والوزارة تطوير برنامج فعال .يقدم الرسم
ي
عمل  GSIFوالذي تم تكييفه بواسطة  ، GSIJPOعناض متابطة ضورية لعملية متكاملة من تطوير البعثات.
التامج والمجتمعات والتكوين .يمكن للمجموعات تحليل نقاط
يمكن تكييفها وتعزيزها عىل جميع مستويات ر
اإلجمال .يمكن أن تأخذ التنمية أي نقطة
القوة واالحتياجات الخاصة بها من خالل النظر يف إطار العمل
ي
انطالق عىل المخطط  ،وسوف تتحرك بالرصورة للتفاعل مع جميع العناض وتضمينها  ،مما يؤدي إل عملية
مهت؛ سوف
والتغيت والتطوير .بعض العناض تتطلب مساعدة فنية وتدريب
ديناميكية للتعلم المستمر
ر
ي
الروتي .كلها ضورية لتلبية متطلبات المهمة اليوم.
يتحدى العديد من الشعور باألمن أو
ر
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دراسة /تقييم
اإلحتياجات

الرقابة والتقييم

الرؤية  /المهمة

تخطيط مشتك

اإلجراءات /اإلعالن

مقياس النتيجة

عىل مستوى المقاطعة

البنامج
فعالية المهمة  /ر
التاث  ،القيم ،الروحانية
الدعوة

حقوق اإلنسان /السياسة العامة

تأسيس رشاكة مهمة

UPR ،CRC ،CEDAW

الخطة االستاتيجية و خطة
التمويل

حقوق اإلنسان

تعزيز القدرة
التنظيمية

النهج  /الطرق  /الممارسة

التنمية السياسية
الداخلية
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التشكيلة المختصة

