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األهـــــن

املتحـدة

األهني العام
رسالت مبٌاسبت اليىم الدويل للوهاجريي
 81كاًىى األول/ديسورب 0282
ال ٌضاي االلزصبد اٌعبملً ٘شب ،وال رضاي آثبس األصِبد املزعذدح حمغىعخ ،وثبٌذزاد
ثني املهبجشٌٓ اٌذوٌٍني املٕزششٌٓ يف اٌعبمل ثأعذاد ال رمً يف مجّىعهذب عذٓ ٍٍِ 412ذىْ
ِهبجش.
وٌٍظ ِٓ املشجخ أْ رعىد اهلجشح ثبٌفبئذح عٍى اجلٍّع ئال عٕذِب ٌظٍٍذهب األِذبْ
وجتشي ِٓ خالي اٌمٕىاد اٌعبدٌخ .ئال أْ فشص اهلجشح إٌظبٍِخ لذذ راذبتٌذ .فبسرفذب
ِعذالد اٌجطبٌخ أطٍك اٌعٕبْ ٌٍزٍٍّض .وغذؤب ٔشهذ ٔضوعب ِزضاٌذا حنى عٍبعبد االعزمطبة.
وٌٍضَ اٌززوري ،وال عٍّب يف ٘زٖ األولبد اٌعصٍجخ ،ثبٌذوس األعبعً اٌذزي ٌإدٌذٗ
املهبجشوْ يف رذعٍُ االلزصبد اٌعبملً.
فبملهبجشوْ ٌغهّىْ يف إٌّى االلزصبدي واٌزٍّٕخ اٌجششٌخ؛ وُ٘ ٌثشوْ اجملزّعذبد
مبب جيٍجىٔٗ ِٓ رٕى ثمبيف وثزجبدي املعبسف واٌزىٕىٌىجٍب؛ وّب أْ هلُ رذأثريُ٘ يف سغذني
اٌزىاصْ اٌذميىغشايف ثني فئبد اٌغىبْ املغٕني.
وٌئٓ وبٔذ اهلجشح ثبٌٕغجخ ٌٍىثريٌٓ جتشثخ ئجيبثٍخ راخشح ثبإلِىبٍٔبد ،فٍمذذ عذب
فٍهب اٌىثريوْ غريُ٘ ِٓ أزهبوبد حلمىلهُ اإلٔغبٍٔخ ،وِٓ االعذزالالي ،وِذٓ وشاٍ٘ذخ
األجبٔت.
وٌزجٍى ثىضىح أْ ٕ٘بن اٌىثري ممب ٌزعني عٍّٗ ٌصىْ دمىق املهبجشٌٌٓ .زا ،اعزّذ
اٌفشٌك اٌعبملً املعين ثبهلجشح  -اٌزي ٌزأٌف ِٓ  12ووبٌخ ِٓ ووبالد األِذُ املزذذذح،
واملٕظّخ اٌذوٌٍخ ٌٍهجشح ،واٌجٕه اٌذويل  -ثٍبٔب ِشزشوب يف أٌٍىي/عجزّرب شذد فٍذٗ عٍذى
ضشوسح محبٌخ احلمىق اإلٔغبٍٔخ جلٍّع املهبجشٌٓ ،وال عٍّب عششاد املالٌني ِٕهُ ممٓ ُ٘ يف
أوضب غري لبٔىٍٔخ .فهإالت املهبجشٌٓ ٌىىٔىْ عٍى األسجخ أوثش عشضذخ حلشِذب ُ ِذٓ
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أشىبي احلّبٌخ األعبعٍخ يف ٍِذاْ اٌعًّ ،وِٓ ضّبٔبد احملبوّخ اٌعبدٌخ ،واألِٓ اٌشخصً،
واٌشعبٌخ اٌصذٍخ.
وّب ٌىىٔىْ عشضخ ٌٍّعبٔبح ِٓ االدزجبص املطىي أو عىت املعبٍِخ ،ثً ويف ثعذ
احلبالدٌ ،الغزصبة أو االعزشلبق ،أو دىت اٌمزً .وئٔين أؤٌذ اٌذعىح اٌيت وجههذب اٌفشٌذك
اٌعبملً املعين ثبهلجشح ٌزعضٌض ومحبٌخ احلمىق األعبعٍخ جلٍّع األشخبص ثالذ إٌظذش عذٓ
وضعهُ وّهبجشٌٓ ،عٍى إٌذى اٌزي ٌىفٍٗ اٌمبٔىْ اٌذويل.
وئٔين أدث اٌذوي اٌىثريح جذا اٌيت مل رصذق عٍى االرفبلٍخ اٌذوٌٍخ حلّبٌخ دمذىق
مجٍع اٌعّبي املهبجشٌٓ وأفشاد أعشُ٘ عٍى اٌزصذٌك عٍٍهب .وّب أدعى األطشاف يف االرفبلٍذخ
ئىل رىثٍف جهىد٘ب ٌٍّغبعذح يف ئعّبي احلمىق املٕصىص عٍٍهب يف االرفبلٍخ .فبٌىضع غذري
اٌمبٔ ىين ٌٍىثريٌٓ ِٓ املهبجشٌٓ اٌذوٌٍني جيت أال حيشِهُ ِٓ ئٔغبٍٔزهُ أو ِذٓ دمذىلهُ.
ودعىٔب ٔإوذ ِٓ جذٌذ ِعب عٍى ِجذأ أعبعً ِٓ ِجبدئ اإلعالْ اٌعبملً حلمىق اإلٔغذبْ:
’’ٌىٌذ مجٍع إٌبط أدشاسا وِزغبوٌٓ يف اٌىشاِخ واحلمىق‘‘.

