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إذ تااابع المااؤتمرون ببااا، بااال ، تاااا ا الاارةاال ا نسااانيل الحااي تحااا، بالمساايحيين فااي .اال  اان  ااوريا والعاارا      وإذ 
 اا يرارف فاي الباادين الشابيبين  ان  اهابر وتسريار وا ااحسدا  أصاووا باتحمااو وأ اا باالوين، لحباارير الوفاود المشاار.ل  او  

لامواطنين ورجا  الدين والانائس، فباد  ارورا توجياذ تاها الناداء إلا  .افال المندمااة الدوليال و او ااة الادو  ذاة ال اال، 
 ر ا  ال ي، ويطالبون فيذ:واأل انل العا ل لأل ا المححدة، واأل انل العا ل لارا عل العربيل، واأل انل العا ل لمندمل المؤتم

 العرا : يبخ وص  سيحي أواًل؛
 لامسايحيين المسرارين فاي لاما  العارا  وإ اايا   الاوريال توفير ا غاةل العاجال، الوهائيل والطبيال وا نساانيل

 .رد حان، وفي دو  الروار .األردن ولبنان عا  وجذ الخ وص 
 ن أوطانسا في أ ا.ن إ ا حسا المؤ حل، وت ويب أوضاعسا توفير  ياة .ريمل وآ نل لسؤالء المسّررين  سراً ع

البانونياال بماااا يحاااير لساااا الااارص لاح اااو  عاااا  الحعاااايا والعمااال وا  ا اال والخاااد اة ال اااحيل، إلااا   اااين 
 عودتسا إل  ديارتا الحي ُلّردوا  نسا 

 ر األ ان والحمايال اخه المؤتمرون عامًا، بما  ررة الحاو ل العرا يل  ن طاب المساعدة الدوليل عاا  تاوفي
لامساايحيين الااهف  ااا فالااوا فااي باااداتسا و اادنسا و ااراتا، و ااا أجمعااا عايااذ الانااائس واأل اا اب والبااو  
المسيحيل الااعال، و ثوا األ ا المححدة عا  توفير الحمايل لسا في  ناطبسا، تحاا  داحساا وراياتساا،  ان 

المححاادة لمساااعدة العاارا  "اليونااا ي"، خااال  إصاادار  اارار عاان  راااس األ اان، بحو اايع  سماال بعثاال األ ااا 
وتاويضسا بحشايل ونشر  واة دوليل .افيل في  نطبحي  سل نينو  و نرار، تحول  وف، جدو  ف ني  برر 

 صنع و اظ وبناء وفرض السالو   ن ضمن  ر ال انحباليل
 عااا  يااد البااو  يشاامل تااها النااداء األ اياال "األفيدياال" فااي العاارا  الحااي تواجااذ تحاادياة اال ااحال  وا بااادة ،

 الدال يل المحطرفل 
 ةانيًا؛ بخ وص  سيحيي  وريا:

  توفير ا غاةل الوهائيل والطبيل وا نسانيل العاجال لاناف ين المسيحيين في وطنسا، ب ر  الندر عان أ اا.ن
 غاةال واجبال فاي  طاا، اة الندااو، فان و سا، و اا إذا .اناا خاضاعل لباو  المعارضال أو تحاا  ايطرة  او 

 ط واأل وا  الشرو 
  ،العماال  ي ااا  المساااعداة الاورياال لامساايحيين الالج ااين و خحاااا الالج ااين السااوريين فااي دو  الرااوار

والحدخل لمساعدة  او اة تهه الدو ، عا  توفير الخد اة ال احيل والحعايميال وفارص العمال وا  ا ال 
 الشرعيل لسا، إل   ين تمانسا  ن العودة إل  ديارتا



  ط الممانل،  ن أجل و ا تسرير وا حسدا  الماواطنين المسايحيين فاي  اوريا وإلحاا   مار ل .ل الضوو
الااد ار والخااراب فااي  ااراتا وبااادتسا، وصااون  ياااة رجااا  الاادين والراتباااة، و اااظ الانااائس و بحنياتسااا، 

 بوصاسا ج ءا  ن الحراث ا نساني العالمي 
عا  الضمير ا نساني الدولي الححرك ببوة وبسرعل، و بل إن الاارةل الحي يحعرض لسا  سيحيو  وريا والعرا ، تماي 

فواة األوان، فالشر  تو  وطن المسايحيين والمسايحيل األو ، والحسدياد بافراغاذ  ان  اوناذ المسايحي الحااريخي والمؤ اس، 
ا حسا، وتو ضربل تو تسديد بحررياذ وتروياذ، وتو تسديد لامسيحيل في العالا بحبطيع جهورتا  ع  سد المسيحيل وبشارتسا و ي

 في ال ميا لاعروبل وا  الو، ولال  يا العدالل والحسا ر واألخوة والعيش المشحرك 


