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أطلب من العالم 
أن يتعاطفوا

أصوات الناس النازحين والالجئين
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قضية كبيرة
يف عهدنا هذا

فــي جميــع أنحــاء العالــم، لقد فر أكثر من 65 مليون شــخص بســبب النزاع والعنف واالضطهــاد - والغالبية العظمى منهم 
لم يعبروا الحدود.1 فيما نزح الماليين عن ديارهم بســبب الكوارث والجفاف وعدم المســاواة، أو الرغبة في حياة أفضل 
ألنفســهم ولعائالتهــم. فوصفهــم “بالمهاجريــن”، وأصبــح كثير منهم على مدار رحالتهم وتنقالتهم  أكثر هشاشــة  وضعفا 

من أولئك الفارين من الصراع الوحشــي.

إن الوضع الذي يجد كل هؤالء الناس أنفسهم فيه هو نتيجة 
لفشل الحكومات في ردع الصراع وتغير المناخ وعدم المساواة. 
ولكن األهم من ذلك، أنها تعكس الحلم اإلنساني األساسي لتحقيق 

السالم، وتوفر لقمة العيش لعائالتهم.

إن هذه الوثيقة تفرق بين – الالجئ الذي نزح داخليا وبين 
المهاجر - والتي تقسم الناس )النازحين( دائبي الحركة عن 

بعضهم البعض، لتروي قصص بعض من أولئك الماليين من 
الناس. 

إن قصصهم ال تأتي فقط من سوريا أو العراق، ولكن تأتي من 
دول مثل النيجر أو بوروندي والتي ينساهم العالم في معظم 

األحيان.

لقد وجد بعض الرجال والنساء الذين يروون قصصهم اللجوء في 
أوروبا. ولكن آخرون قد لجؤوا إلى دول مثل األردن وتنزانيا، 

والتي شأنها كشأن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي 
رحبت بالغالبية العظمى من الالجئين في العالم.

لقد واجه الرجال والنساء الذين قّصوا قصصهم مشقة شديدة 
وغالباً ما كانت هذه المشقة محفوفة بالمخاطر. مع ذلك وطوال 

هذا الوقت لقد أظهروا مرونة ال تصدق من خالل االعتماد على 
مواردهم وقدراتهم الخاصة خالل بحثهم عن مستقبل أكثر أمناً. 

لقد اعتمدوا خالل هذه المشقات على عطف وتضامن الغرباء 
وعلى السكان المحليين الذين يتقاسمون معهم في كثير من األحيان 
الموارد الشحيحة المتوّفرة لديهم. تلعب المساعدات اإلنسانية أيضاً 

دورا حيوياً في مثل هذه الظروف.

أن أكبر ستة دول تتمتع بأكبر قوى إقتصادية في العالم 
تستضيف أقل من تسعة في المئة من الالجئين وطالبي 

اللجوء في العالم.

وفي المقابل، فشلت العديد من الحكومات بتقاسم مواردها بنفس 
الروح اإلنسانية المشتركة. لم يقوموا بتقاسم المسؤولية تجاه 

الالجئين والمهاجرين والنازحين في العالم. في حين أن البعض 
منهم قد ارتقى إلى مستوى التحدي والمسؤولية، لقد فشلت 

معظم أغنى دول العالم في استقبال وحماية الالجئين وبدالً من 
ذلك اتبعوا سياسة االحتواء والردع تجاه األشخاص النازحين. 
لقد قامت أوكسفام في شهر تموز وباالعتماد على بيانات األمم 

المتحدة والبنك الدولي بتسليط الضوء والتنويه إلى أن أكبر ستة 
دول تتمتع بأكبر قوى إقتصادية في العالم تستضيف أقل من تسعة 

في المئة من الالجئين وطالبي اللجوء في العالم - في حين تم 
الترحيب بأكثر من نصف النازحين والالجئين من قبل ست دول 

وأقاليم تمثل أقل من اثنين في المئة من االقتصاد العالمي.2

صورة الغالف: آمنة والتي هربت من درعا في سوريا بعد مقتل إبنها في العام 2013 وذهبت للعيش في مخيم الزعتري لالجئين. 

اقتباس الغالف: عايشة، إمرأة يمنية هربت من الحوثيين بعد مقتل زوجها وإبنها في غارة جوية.
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ال أشعر بشكل جيد كوني الجئة.

إلين هربت من العنف في بوروندي إلى تنزانيا عام 2015. صورة: منظمة أوكسفام

قامت منظمة أوكسفام على مدى 51 عاماً بإجراء دراسات استقصائية ومسح حول النازحين في العديد من البلدان، من 
كولومبيا إلى الفلبين، وجنوب السودان إلى العراق. لقد كان الشيء المشترك بينهم هو أن السالمة الجسدية، الشيء األول 
والمهم الذي يبحثون عنه. ولكنهم يبحثون أيضاً عن مستقبل مليء باألمل حيث يمكنهم الحصول على سبل العيش الكريم 

والخدمات األساسية، وتحديدا التعليم ألطفالهم. يريد النازحون أن يكون لهم خيارا في المستقبل ويريدون العيش في وئام مع 
السكان المحليين الذين غالباً ما يستضيفونهم، والذين يتشاركون معهم في النضال من أجل التغلّب على الفقر.

باإلضافة إلى العمل الذي تقوم به أوكسفام مع الشركاء بهدف تعزيز التنمية في بعض أفقر مجتمعات العالم، تقوم منّظمة 
أوكسفام بتقديم مساعدات إنسانية إلى أكثر من 11 مليون شخص في أكثر من 20 بلداً، بما في ذلك توفير المياه الصالحة 

للشرب في المناطق التي تم قصفها في سوريا، وتوفير الغذاء في جنوب السودان، و المياه والصرف الصحي في العديد من 
البلدان بما في ذلك نيجيريا، اليمن، العراق، اليونان وصربيا.
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ع قدما نحو ااملستقبل:  
ّ
التطل

بعد إنتهاء القمم
فــي شــهر أيلــول المقبــل وألول مــرة ســوف يجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لحضور قمــة األمم المتحدة حول الالجئين 

والمهاجريــن، وحضــور قمــة الرئيــس أوباما حول الالجئين والتي تم تنظيمها لرؤســاء الدول. تقــّدم هاتين القمتين فرصة غير 
مســبوقة لقــادة العالــم مــن أجــل تكثيف ومراعــاة التزاماتهم تجاه جميع النازحين والالجئين. يجب أن يتــم تقييم هذه القمم بمدى 

الدعــم الــذي ســيتم تقديمه ألولئك النازحيــن والالجئين من أجل العيش بكرامة وأمان.

وكما تظهر هذه الوثيقة، فإنهم قد يحققوا بعض مّما هو مطلوب 
ولكن بالتأكيد ليس كل شيء. سوف تحدد هذه القمم األسس 

لمواثيق حول الهجرة والالجئين والتي يجب على الحكومات 
الموافقة عليها بحلول عام 2018. سوف تعترف القمم بالحاجة 

إلى تقاسم المسؤولية تجاه الالجئين كمبدأ بحد ذاته وتبني 
إطارعمل لطرق االستجابة لالجئين، ولكن ما هو مطلوب أيضاً 

هو تحديد االلتزامات الملموسة لتقاسم المسؤولية تجاه هؤالء 
الناس. باإلضافة إلى ذلك، هناك الكثير مّما يجب عمله لمعالجة 
محنة النازحين داخلياً والذين لن يتم إعطائهم الكثير من االهتمام 

خالل القمتين. سيكون التحدي بعد انتهاء هذه القمم هو إنشاء نهج 
جديد يقوم على النقاط التالية:

تدعو منظمة أوكسفام رؤساء دول العالم 
ورؤساء الحكومات لتحقيق األهداف المطلوبة، من خالل:

االتفاق على تدابير ملموسة لتحسين خدمات المساعدة والحماية 	 
للنازحين داخلياً وضمان بأن أي دعم يتم تقديمه لالجئين ال 

يستثني النازحين داخلياً.

ضمان حصول الناس الذين ال تنطبق عليهم صفة الجئين 	 
وال يمكن إعادتهم إلى بلدانهم األصلية على الحماية التي 

يحتاجونها.

تنفيذ خطوات لدعم المجتمعات المحلية المضيفة والالجئين 	 
من خالل تقييم احتياجاتهم بصورة مشتركة، وأن تنفيذ أي 

إجراعات وأنشطة تؤدي إلى زيادة مرونتهم وسهولة تكيفهم.

زيادة أماكن إعادة التوطين وتوسيع الطرق اآلمنة والقانونية 	 
األخرى لتوفير الحماية.

االلتزام بزيادة التعهدات المالية للمساعدات اإلنسانية، وتعزيز 	 
نهج التنمية إلعادة التوطين والعمل وفقاً للمبادئ اإلنسانية.

ضمان حصول الالجئين والنازحين على فرص العمل وسبل 	 
العيش الكريم والتعليم.
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الخسائر 
البشرية

على مدى السنوات ال 20 الماضية، توفي مهاجر كل ثالث ساعات، وخالل األشهر 
الثمانية األولى من عام 2016، فقد كان هذا المعّدل كل 80 دقيقة.3

في عام 2015، أكثر من 29 في المئة من الالجئين في العالم قد فروا من بلد متضررة 
يعاني من النزاع إلى بلد آخر.4

في البلدان التي فروا منها وتركوها، توفي في عام 2015 وحده أكثر من 166,000 
شخص بسبب النزاع.5

أعاله: مخّيم لعائالت نازحة داخل إستاد رياضي في ديباجا في العراق
تصوير: تومي ترينشارد / منّظمة أوكسفام

أزمة إنسانية 
عاملية حقيقية

يأتــي المالييــن مــن النــاس الذيــن يفرون من منازلهم من كل ركن من أركان العالم. يدفعهم للنزوح المشــقة والعنف 
والكوارث والنزاعات، أو في كثير من الحاالت، هو مزيج معقد من أســباب مختلفة.ستشــير روايات الناس في الصفحات 

التاليــة بــأن األشــخاص الذيــن دفعتهم أســباب مختلفة للنزوح يصبحون في كثير مــن األحيان عرضة للضعف والخطر 
بطرق متتشــابهة جداً.

غالبا ما يبقى الناس داخل بلدانهم ولكن ينتقلون إلى مناطق أكثر 
أمناً، وأولئك الذين يغادرون ال يميلون إلى الذهاب بعيداً – سوف 

يعبر معظمهم إلى بلدان مجاورة.

يوجد وراء العناوين الصارخة الماليين من الناس الذين نزحوا 
منذ سنوات، وتم إرغامهم مراراً وتكراراً لترك منازلهم، أو أولئك 
الذين أصبحوا عرضة للضعف والخطر خالل نزوحهم ورحالتهم.
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أّدت التوترات حول االنتخابات عام 2015 في بوروندي 
لشهور عديدة من االحتجاجات العنيفة. لقد فر عشرات اآلالف 

من الناس إلى بلدان مجاورة، بما فيها رواندا وتنزانيا.

لقد كنت طوال حياتي الجئاً - في عام 1973، 
1993، 1997، ثم مرة أخرى في عام 2015.

اليمين أعاله: جاكلين نزوباتينيا، وهي امرأة بوروندّية فرت إلى مخيم 
نياروجوسو، تنزانيا. صورة: فيل مور / أوكسفام

الفرار من بوروندي،
للمرة الرابعة في حياتها

لقد غادرنا عندما اقتربت داعش إلى قريتنا وبدأ القصف. 
توفي الكثير من الناس - الصبية والفتيات وحتى المسنين. ال 

أريد شيئاً من الحياة سوى سالمة عائلتي.

منتهى، وهي امرأة نازحة داخلياً في بوجالي، العراق. صورة: تومي 
ترنشارد / أوكسفام

نازحين داخلياً في العراق

نستطيع سماع سقوط القنابل طوال الوقت. 
كان الالجئون نائمين داخل المدرسة المحلية. 

لقد تم قصفها وهم في الداخل. لم نستطع 
أخذ أي شيء معنا وال حتى مالبسنا. لقد 

استغرقت الطريق أربع ساعات للوصول إلى 
الحدود وساعتين إضافيتين للوصول إلى واد 
البقاع. لقد كان الوقت األصعب خالل الشتاء، 

وخالل الصيف لم يكن لدينا ماءا كافيا. كان 
زوجي يعمل بالحقل بالرغم من أنه يعاني من 
مرض هشاشة في العظام في قدمه ولم يكن 
باستطاعته العمل طوال الوقت. نقوم بشراء 
حاجتنا من المواد الغذائية على الدين. يقوم 
زوجي بالدفع بالتقسيط كلّما تمّكن من ذلك، 

ولكن تراكم علينا دين قدره 200 دوالر 
أمريكي. لقد قالت لنا منظمة أوكسفام كيفية 

القيام بتسجيل أطفالنا. لقد قمنا بتسجيل أنفسنا 
مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين ولكن لم 
نكن نتواجد بشكل قانوني داخل لبنان لعدم 

حصولنا على تأشيرة دخول.

حنان حسن الخلف، وهي امرأة تبلغ من العمر 20 عاما 
من الرقة، سوريا، متواجدة في معسكر خلف، لبنان

صورة: سام تارلينغ/ أوكسفام

معاناة لدفع ثمن
المواد الغذائية
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التوجه إلى الشمال من أمريكا الوسطى
يفر المزيد من الناس من العنف وعدم المساواة والفقر في 
السلفادور وغواتيماال وهندوراس أكثر من أي وقت مضى 

منذ ثمانينيات القرن الماضي.6 يقوم عشرات اآلالف من 
الناس كل عام، معظمهم من األسر واألطفال، برحلة شاقة 

وصعبة من أمريكا الوسطى إلى الواليات المتحدة، فهم 
يهربون من وباء العنف، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم 

المساواة والفقر المزمن. في ساالمانكا في المكسيك، تقوم 
أوكسفام بدعم السكان المحليين وإيواء األشخاص األكثر 

عرضة للخطر والضعف. غالباً ما يحّفز هؤالء “المدافعين 
عن المهاجرين”هو الشفقة على المهاجرين أنفسهم، مثل 

الشخص الذي أنقذ إبنة مارسييال أجويّره بعد عبورهما الحدود 
إلى الواليات المتحدة.

لقد تم إنقاذ ابنتي من قبل مهاجر. كان ذلك الشخص 
مالكاً. أريد أن أكون مالكاً لجميع أولئك الذين يذهبون 

من خالل المكسيك.
 

مارسييال أجويّره، منسق ملجأ “كاسا ديل ميجرانت” للمهاجرين، 
ساالمانكا، المكسيك

صورة: المهاجرون من أمريكا الوسطى يتناولون الطعام في الشارع، 
ساالمانكا، المكسيك. كونسويلو موراليس باغازا / أوكسفام

بوكو حرام: تؤثر
على المنطقة بأسرها

لقد فر 2.6 مليون شخص بسبب بوكو حرام الحرم 
وغيرها من الجماعات المسلحة في نيجيريا والنيجر 

وتشاد.

لقد كانت الساعة السادسة مساءاًعندما وصلت 
بوكو حرام وبدأت بالقتل. لقد هربنا جميعاً ومعنا 

بعض البطانيات والبسط فقط. أعمل في صنع الطوب 
إلطعام عائلتي وأنا سأبقى هنا حتى موتي.

واروما زارامي، رجل نازح بالغ من العمر 72 عاماً قرب ديفا، 
النيجر. صورة: فنسنت تريمو / أوكسفام

عندما بدأ النزاع تم قصف منطقتنا بشكل مستمر. لقد ذهب زوجي 
أوالً. عندما علمنا أنه متواجد في ألمانيا تبعناه على الفور. لقد وصلنا 

إلى الجزيرة اليونانيية كيوس ومن ثم إلى داخل اليونان. لقد تم وضعنا 
بداخل باص. اعتقدنا بأنه سيتم نقلنا إلى الحدود وبأننا سنستمر بالتحّرك. 
لقد تم نقلنا إلى معسكر ولم يكن نظيفاً. لقد كانت المياه الساخنة متوفرة 

لمدة أسبوع وتنقطع ألسبوع آخر. أشعر بأّني عالقة.

زيناتش، 36 عاماً مع أطفالها األربعة من سوريا، متواجدة في معسكر دوليانا شمال غرب 
اليونان. صورة: أوبري واد / أوكسفام

“عالقة” على حدود أوروبا
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نازحون داخل 
بلدهم

لقــد فــرت زهرة من الصراع فــي العراق، ولكنها واحدة 
مــن بيــن 41 مليون نــازح داخل بلدانهم، بدالً من أن 
تكــون واحــدة من أكثر مــن 24 مليون الجئ وطالبي 

لجــوء سياســي والذين تمّكنــوا من عبور الحدود. يكون 
النازحيــن داخل بلدانهم فــي أغلب األحيان محاصرون 

بســبب العديــد من الصراعــات الدموية، بما في ذلك 6.6 
مليــون في ســوريا،7 ألن الــدول المجاورة قد أغلقت 

حدودهم.

ال تذكر الوثيقة التي اعتمدت في قمة األمم المتحدة النازحين 
الداخليين بشكل مفّصل وال تنص على تدابير أو إجراءات لتحسين 

الحماية والمساعدة الكافية لهم بشكل ملموس. كما سيرّكز قادة 
الدول خالل القمة “حصريا على موضوع الالجئين”. وبالنظر إلى 
أن معظم النازحين يقيمون داخل بلدانهم، وأنه في بعض الظروف، 

يعيش الالجئون والنازحون جنباً إلى جنب، وهذا إغفال خطير.

زهرة حمادي تجلس داخل حظيرة تسّميها عائلتها بالمنزل، بعد أن فّروا من 
منازلهم قرب جلوالء في العراق. يعيش حوالي 105 أشخاص في الحظيرة.

صورة: تومي ترنشارد / أوكسفام

تقع قرية أّساجة على ضفاف نهر كومادوجو، جانب في النيجر والجانب اآلخر في نيجيريا. عندما هاجمت 
جماعة بوكو حرام، فر أهل القرية بأكملها، واآلن يعيشون في مخيم بالقرب من مدينة ديفا في النيجر. 

اعتماداً على اي جانب من النهر هربوا/ سيعتبر بعضهم الجئين وبعض الناس مشردين داخلياً. إن وضعهم 
في القانون الدولي مختلف. إن احتياجاتهم وآمالهم  للمستقبل متشابهة بشكل ملحوظ.
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أريد أن أذهب إلى البيت ألجد أوالدي

إنخرطت جنوب السودان، مرة أخرى، في صراع في تموز 
2016، وأقدم اآلالف من الناس على الفرار من منازلهم. أصبح 

أكثر من 740,000 شخص الجئ منذ اندالع الحرب في 
عام 2013، وأصبح أكثر من 1,6 مليون شخص نازح داخل 

بالدهم.8

آمل بالسالم حيث يتمكن الجميع من العودة إلى 
ديارهم، ويمكن أن تمر ليلة ما بدون صوت طلق ناري. 

أنا امرأة قوية. أنا معتادة على العمل ورعاية أسرتي، 
إن أكثر شيء أريده هو أن أكون قادرة على القيام بذلك 

مرة أخرى.

مونيكا تيب التي فّرت من منزلها في ملكال عندما اندلع النزاع في شهر 
كانون األول عام 2013. صورة: ستيال ماديتي / أوكسفام

النزوح بسبب الجفاف

إن أسوأ وقت في حياة مومينا كان عام 2015، عندما ماتت 
جميع مواشي عائلتها من األغنام واألبقار والجمال أو تم بيعها 
إلنقاذ العائلة ومساعدتها على البقاء. لقد اضطرت العائلة إلى 

الذهاب إلى معسكر خارج قرية فيديتو بالقرب من ديرة داوا شرق 
أثيوبيا. قالت مومينا لمنّظمة أوكسفام:

لقد خسرنا كل شيء 

في عام 2016، جلبت بعض األمطار الموسمية في الصيف 
بعض العشب األخضر وكان لدى الحيوانات شيئاً بسيطاً لتأكله. 
لكن لم يكن لدى مومينا أي مواشي غير بعض الماعز الصغير 

الذي تلقته من قريب لها.

صورة: إليزا هيلتون / أوكسفام

نزوح مستمر
 

سيلفيا وإبنها جوشوا في مخّيم بوبورو شمال كيفو في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. أصبح الناس في شرق الكونجو نازحون 

بسبب العنف المستمر.

صورة: إلينور فارمر / اوكسفام 



10

املكافحة من أجل الحصول 
على الحماية

تم تشــريد الماليين من الناس بســبب الفقر وعدم المســاواة والمشــقة؛ وأصبح اآلخرين عرضة لألخطار والضعف خالل 
رحلتهــم للبحــث عــن حيــاة أفضــل، وبالرغم من عدم كونهم مؤهلين للحصول على صفــة الجئين، فإنهم قد يكونوا في 

حاجــة إلــى حمايــة أو قــد يكونــوا غيــر قادرين على العودة إلى بلدانهم األصليــة بأمان. إن بعض الدول على دراية بذلك 
وتقــوم بتوفيــر الحمايــة المتكاملــة،9 وســيكون هذا األمر موضع ترحيب خالل قمة األمــم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك قد 
تفعــل القليــل لتحفيــز بعــض الــدول األخــرى في أن تحذو حذو هذه الدول، وقد تقوم بترك النــاس للتعرض للخطر والضعف 

أو أن يتم نســيانهم وإهمالهم وهذا ما هو أســوأ.

االضطرار لترك المنزل بسبب العنف 
األسري

تعرضت للضرب مرة أخرى من قبل زوجي. وقال 
أنه سوف يقتلني. لقد قررت الهروب. لقد مشيت مع 
أطفالي إلى الحدود. عندما صعدت على القارب ]إلى 

تنزانيا[ شعرت بأنني عبرت إلى الحرية.

جيالنيزا إميلين، التي تعيش في مخيم نياروجوسو لالجئين في تنزانيا.
صورة: إيمي كريستيان / أوكسفام

تنّقل النساء والفتيات 

غالباً ما تواجه النساء والفتيات تهديدات معينة خالل 
رحالتهم.10 تتعّرض واحدة من كل خمس نساء نازحات 

إلى العنف الجنسي.11 في حين أن جميع األطفال المشردين 
معرضين للخطر، وفي إفريقيا الشرقية تذهب نصف الفتيات 

المشّردات إلى المدرسة بالمقارنة مع الصبيان.12 وبطبيعة 
الحال يتعّرض الرجال واألوالد أيضاً للخطر ويكونوا عرضه 
لتهديدات معينة. إن معظم النازحين في نيجيريا هم من اإلناث 

بسبب استهداف الرجال والصبيان لقتلهم أو إجبارهم على 
القتال.13 لكن وبشكل عام تكون النساء والفتيات المشردات 
والنازحات، وال سيما الحوامل أو من كبار السن، من بين 

األشخاص األكثر ضعفاً وعرضة للمخاطر في العالم.

إن هذه الرحلة صعبة ومرهقة، ويحيط بنا 
الموت في كل مكان. لقد كان لدي تجارب سيئة على 
الطريق خالل الرحلة. لقد حاولنا في مقدونيا إجراء 

اتصاالت مع المهربين، وبسبب عدم وجود المال 
الكافي معنا، عرضوا علينا بأن ينقلونا إلى صربيا 

مقابل ممارسة الجنس مع النساء في مجموعتنا. لقد 
شعرنا بالرعب ألنهم كانوا مسلحين.

ليلى، 17 عاماً، من سوريا
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أعاله: الالجئين والمهاجرين على متن سفينة تابعة للبحرية اإليطالية. الصورة: فرانشيسكو ماالفولتا / مفوضية األمم المتحدة لالجئين

البحث عن حياة أفضل، التعّرض للصدمة خالل الرحلة

أوال، ذهبت إلى جزء آخر من ]السنغال[ ولكن لم أكسب ما يكفي من المال. وبعد ذلك قال لي الناس بأن هناك 
فرص عمل في ليبيا، لذلك قررت الذهاب إلى هناك. وصلت إلى أغاديز ]في النيجر[، ولكن لم يكن لدي المال 
الكافي لعبور الصحراء. لقد أصبحت مريضاً، ورأى الرجل الذي كان يأخذ الناس إلى ليبيا بأنني مريض ولم 
يكن لدي مال، لذلك أخذني ونقلني في الشاحنة بدون مقابل. ولكن عندما وصلت إلى ليبيا، تم اختطافي وزّجي 

في السجن، وقيل لي بأنه لن أتمّكن من الخروج حتى أدفع المال، ولكّني تمكنت من الفرار في ليلة ما وخالل تلك 
المرحلة قررت عبور البحر.

عبدواليه، رجل يبلغ من العمر 24 عاماً من السنغال، والذي تمّكن من الوصول إلى إيطاليا، ولكن تم رفض طلب اللجوء الذي قام بتقديمه.
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أكثر 10 دول مضيفة لالجئين وطالبي 
جوء السياسي يف العالم

ّ
الل

لغاية 31 كانون أول 2015

تمثل هذه الخريطة التوضيحّية خريطة العالم  تمثيل الالّجئين وطالبي اللّجوء السياسي الذين تم استضافتهم في كل بلد، وهذه المعلومات صحيحة  
ودقيقة لغاية 2015/12/31. وهي تدل بشكل واضح على المسؤوليات المتباينة التي تتخذها بعض البلدان، ويرجع ذلك إلى عدد األشخاص الذين يتم 
احتوائهم واستضافتهم في هذه البلدان. وقد قامت أوكسفام باحتساب البيانات في هذه الخريطة استنادا الى ارقام من تقرير االتجاهات العالمية 2015 
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،18 الذي صدر في 20 حزيران 2016، حول العدد اإلجمالي لالجئين وطالبي اللجوء السياسي من 

قبل دولة / إقليم اللّجوء، باإلضافة إلى أحدث األرقام المتاحة من قبل  األونروا من تاريخ 1/1/ 2015 لعدد الالجئين الفلسطينيين في كل بلد.19

8.   أثيوبيا 738,217
9.   ألمانيا 736,740
10. كينيا 593,881

7.   إيران 979,479

1.  األردن 2,806,414
2.  تركيا 2,753,760

3.  األراضي الفلسطينية المحتلة 2,051,096
4.  الباكستان 1,567,604

5.  لبنان 1,535,662
6.  جنوب إفريقيا 1,217,708

https://s3.amazonaws.com/unhcrshared-  المصادر: للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )2016(. تقرير األتجاهات العالمية لسنة 2015. 02 حزيران 2016.
media/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf. وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من الشرق األدنى األونروا 

)2015(. األونروا في أرقام http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf .2015. تستخدم هذه الخريطة إسقاط لخرائط بمناطق إسطوانية 
متساوية مع  D3.js وCartogram.js وذلك إلنشاء خرائط توضيحية بيانية متالصقة.

إخالء مسؤولية: أحجام كل بلد/مقاطعة في هذه الخريطة هي تقريبية. تم إنشاء هذه الخريطة باستخدام مجموعة قواعد و خطوات حسابية خوارزمية ) نظام العد العشري( والتي تمثل البلدان / 
األقاليم على أساس حجمها األصلي وبناءا على أحدث بيانات من المفوضية واألونروا.

أقل من 250,000

500,000 - 250,000

750,000 - 500,000

1,000,000 - 750,000

أكثر من مليون
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االستضافة 
واملساعدة

وجد أكثر من تســعة من بين كل 10 أشــخاص نازحين في نيجيريا مالذا في معســكرات غير منّظمة، ولكن ضمن 
المجتمعــات المحليــة التــي هــي نفســها تكافح مــن أجل البقاء على قيد الحياة.14 ليس لديهم الكثيــر لتقديمه، ولكن يقوموا 

بتقديــم مــا لديهــم. وفــي النيجر تكاد تكون النســبة عالية أيضا لتصل إلى هذا الحد.15

لقد تركت عائلة زعيم 
القرية منزلها، وتعيش 

اآلن معي. لقد هربوا أوالً 
إلى قرية أخرى. ولكن 
كان من المستحيل لهم 

البقاء هناك، ألن جماعة 
بوكو حرام تقوم بمهاجمة 

وقتل الناس. نقوم هنا 
بتقسيم كل شيء. يوجد 

10 أشخاص منهم، وكان 
متواجدا هنا أصال 11 

شخصاً من عائلتي. نحن 
نأكل معاً ونصلي معا 
ونتقاسم المياه والطعام 

والمنزل.

إلحادجيمي، رجل مستضيف يبلغ 
من العمر 63 عاما في تومور، 

النيجر
صورة: فنسنت تريمو / أوكسفام
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أدى الصراع المستمر في جمهورية إفريقيا الوسطى لنزوح أكثر من 800,000 شخص سوءا كان 
نزوحا داخليا أو لدول مجاور.16 

كيف لي أن أترك هؤالء الناس بدون مساعدة؟ لقد رأيتهم في الشارع أمام منازلنا 
بال شيء وخائفين، لقد تركوا كل شيء عندما هاجمهم المسلحين. في جمهورية 

أفريقيا الوسطى، ال يمكن التخيل أن نترك أشخاص لمصيرهم المجهول. إذا طلب 
أحدهم المساعدة، سأقدمها على الفور، لن أفكر مرتين.

جوزفين: إمراة استضافت عائالت نازحين في منزلها بالقرب من بانغوي.
صورة: جوليا سيراميتجانا / أوكسفام

نستضيف العديد من العائالت المسافرة من بعيد، لعدم وجود مأوى لهم. إن 
مساعدة الغير هي جزء من ثقافتنا، بإمكانهم البقاء إلى متى يشاؤوا ونرحب 

بمشاركتهم لطعامنا ومائنا. مع أننا أحيانا ال نملك ما يكفي، إال أن هؤالء الناس وفي 
غالبيتهم من النساء واألطفال قد مشوا على األقدام لساعات طويلة تحت الشمس وبهذا 

سيحتاجون لألكل والراحة. أنا أعرف أنهم سيقومون بنفس العمل لو كنت مكانهم.

نيابل، والتي نزحت بسبب الصراعات جنوب السودان وهربت إلى بلدة أكوبو. 
صورة: ستيال ماديتي / أوكسفام

ستّقر وثيقة مخرجات قمة األمم المتحدة الحاجة لتقديم الدعم والبنية التحتية، باإلضافة إلى التزويد 
والوصول للخدمات، وذلك للمجتمعات المضيفة والالجئين. إالّ أنها ال تشمل إلتزام جاد حول كيفية ووقت 
توفير هذا الدعم. إّننا قلقون من أّنه بدون التزام جاّد سيضطر الناس أمثال آدجي جانا من االستمرار في 

تحّمل المسؤولية الستضافة بعض أكثر األشخاص الضعفاء في العالم. 

نعم، هناك ضغط متزايد على خدمات األردن مثل التعليم والرعاية الصحية 
والمياه واإلسكان. 

إالّ أن هذا لن يوقف من مساعدة فصل بني خالد، والتي تدير مركز اإلتحاد النسائي األردني في المفرق، 
عن مساعدة الالّجئين السوريين. فهي تعمل على زيارتهم واالستماع الحتياجاتهم ومخاوفهم وتقدم لهم 

دورات حاسوب من خالل المركز، إضافة لتدريب األشغال الحرفية ومساعدات أخرى. فهي تقول: 

نطلب من الدول الغنية دعم األردن وتزويد السوريين واألردنيين بالخدمات التي 
يحتاجونها.

فصل بني خالد، المفرق، األردن. صورة: عائشة اشتيوي / أوكسفام

تمديد أجل المساعدة، وبغض النظر عن الظروف
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ترحيب 
وحماية

إن األغلبية الساحقة للمهاجرين، بما نسبته %86 تعيش في الدول النامية،17 في ضوء انعدام التوازن هذا، يتوجت على 
الدول الغنية توفير الحماية لشريحة أكبر من الالجئين حول العالم وتمكينهم من سعيهم نحو السالمة من خالل توسيع 

مخيماتهم وتزويدهم بوسائل حماية أخرى مثل لّم شملهم أو تزويدهم بتأشيرات الدخول اإلنسانية. 

على الدول األعضاء في األمم المتحدة أن تقر بأن 
عدم وجود الوسائل القانونية للحماية من شأنه أن يجبر 
الناس على السفر بالطرق الخطيرة والغير منتظمة. إن 
زيادة الطرق اآلمنة والقانونية من شأنها حماية األرواح 

ومستقبل الالجئين وستؤدي لتقليص عدد األشخاص 
المجبرين على السفر بالطرق الغير منتظمة. في قمة 

األمم المتحدة، فقط بعض الدول األعضاء عّبرت عن 
نيتها لتوسيع مناطق إعادة التوطين والطرق القانونية 

األخرى. واجهت محاوالت إلزام الدول من خالل وثيقة 
المخرجات بالمقاومة من العديد من الدول األعضاء. 

نأمل أن تقوم بعض الحكومات بالتعهد بتوسيع مساحات 
المخيمات في قّمة القادة.

الهرب من أكثر الصراعات 
دموية في العالم

كانت جالسة في حضني وكنت أمسك بيدها 
والسيارة تسير، ثم شعرت بدماء على كتفي وأدركت أن 
ابنتي أصيبت برصاصة في رأسها، كنا نحاول الهرب 

من المعارك، توجهنا على الفور للمستشفى حيث اعتنوا 
بها إال أّنهم نسوا شظاية من الرصاصة خلفهم ولهذا 

تركت سوريا، سأعمل على مواجهة المخاطر بالسفر 
ألوروبا مع أبنائي، حتى لو مت فأنا أريد مستقبل أفضل 

ألبنائي مهما كلفني األمر.

أحمد محمد، يعيش في شقة مستأجرة في الزرقاء، األردن.
صورة: سام تارلنج / أوكسفام
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على أمل رؤية العائلة مّرة أخرى
هرب فاراماز مع عائلته من أفغانستان إليران، وهناك عملوا بمحّل مواد غذائية، إال أّنه لم يسمح لهم بتملّكه، فلم يكن لديهم جنسية 

معترف بها، فقاموا باإلّدخارلمدة ثالث سنوات حتى يتمكنوا من السفر ألوروبا.

لقد قمنا ببيع كل ما نملك لندفع للمهربين كي نسافر إلى اليونان، لقد مشينا 22 يوما للساحل التركي، وعندما 
وصلنا هناك، تركنا المهربين لثالثة أيام في العراء، كان البرد قارس ولم يكن لدينا طعام، تم زّجنا في قارب برفقة 
70 شخص آخرين، شعرت براحة كبيرة لدى وصولنا لليونان، ما زلت على اتصال مع إخواني اإلثنين في ألمانيا، 

آمل الوصول هناك ونعيد لّم شمل األسرة مرة ثانية.

فاراماز، يبلغ من العمر 12 عاما، الجئ من أفغانستان يقيم حاليا في مخيم كارا تيبي، ليزفوس، اليونان مع أمه وأبيه وشقيقه األصغر.
صورة: أوبري واد /أوكسفام
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املهملين والذين 
تقطعت فيهم السبل

 بحلول شهر آب 2016، منحت الحكومات أقل من 41% 
من التمويالت المطلوبة من خالل خطط األمم المتحدة 

األقليمية لالجئين. سيكون ذلك %23 أقل من المطلوب إذا 
استثنينا الطلب من أجل األزمة السورية الرهيبة، مع تسليط 
الضوء على مقياس فجوة التمويل لمناطق النداء في جنوب 

السودان واليمن ونيجيريا وبوروندي وجمهورية أفريقيا 
المركزية.20

هناك العديد من األسباب التي تمنع حماية المهاجرين من الحماية 
والمساعدة التي هم بأمس الحاجة لها، أحيانا السبب ببساطة 

هو نقص المساعدات وأحيانا تكون المنطقة المحتاجة في قلب 
الصراع وأحيانا ألن الحكومات تدير ظهرها للمساعدات وتغلق 

حدودها.

النزوح بدون مساعدات
هربت شوية مع أبنائها األربعة من بيتهم في حارات، 
في شمال غرب اليمن نتيجة القصف الجوي في العام 
2015، مصدر دخلها الوحيد هو من ابنتها التي تقوم 

بإطعام الحيوانات في مخيم حوديدة حيث يسكنون، شوية 
وعائلتها ال يستطيعون األكل كل يوم.

ال أستطيع العثور على القمح واألرز والزيت 
فهذه األمور تحتاج لرسوم وليس لدينا ما يكفي 

من المالبس، جسدي يؤلمني فأنا أشعر بأني غير 
قادرة على جعل األطفال يشعرون بشكل أفضل.

شوية )في الصورة أدناه( هي أرملة نازحة من حارات، اليمن.
صورة: هند العرياني / أوكسفام
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ستسعى قمة قادة العالم لزيادة الضمانات لتمويل المساعدات اإلنسانية ولزيادة عدد الدول التي تتحول إلى 
ممول بشكل دائم، في قمة األمم المتحدة، يتوقع من قادة العالم اإلقرار بالحاجة لتوفير تمويل مالئم ومرن 
وقابل للتنبؤ بحيث يكون قادرا على االستجابة للمساعدات اإلنسانية الطارئة باإلضافة لمساعدات التنمية 

طويلة المدى. إال أنه في السعي نحو تقليص اإللتزام الذي تسعى الدول أن تكون الدول مسؤولة عنه، يتوقع 
من وثيقة المخرجات أن تشمل اقتراحات بأن هناك حاالت من غير المالئم توفير المساعدات اإلنسانية أو 
إيصالها. وهذا يقوض بشكل خطير المبادئ األساسية للمساعدات اإلنسانية – توفير المساعدات اإلنسانية 

عند الحاجة إليها.

حاالت مهمشة محددة

نحن مع الكونغو أيضا، ستة من أطفالي من ذوي اإلعاقة، أربعة منهم كفيفون، أتينا من قرية يوجد بها الكثير 
من جماعات المتمردين، إال أن أقاربنا في الكونغو طردونا بسبب أطفالنا ذوي اإلعاقة، عند وصولنا لتنزانيا 
وضعونا في مأوى كبير، عندما كان أطفالي بحاجة للمرحاض كنت أركض بهم نحوه وإذا لم يسعفني الحظ 

بالوصول في الوقت المحدد، يضحك علي الناس ويصرخون علي.

إيرانكندا بانغاموغموان الذي يعيش في مخيم الالحئين نايرو غوسو مع أطفاله في تنزانيا.
صورة: فيل مور /أوكسفام
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السعي نحو 
املستقبل مع األمل

تشمل قمة األمم المتحدة تصميم على توفير 
جودة التعليم االبتدائي والثانوي واإللتزام 
لدعم الدول المستضيفة للقيام بذلك. فهي 
ترحب بالخطوات اإليجابية التي تتخذها 

الدول المضيفة والتي تأخذ بعين االعتبار فتح 
أسواقها لعمالة الالجئين إال أنها تحوي على 

نقطة ضعف أال وهي أن إفساح المجال للتعليم 
وسوق العمالة سيكون فقط بالشكل المالئم 
بمعنى آخر ليس هناك التزام مطلق. تأمل 

أوكسفام من خالل فمة قادة العالم بأن تلتزم 
الحكومات بزيادة وصول عمالة الالجئين 

لألسواق ومنح أطفالهم فرص التعليم.

نزح العديد من الناس من منازلهم لســنين وفي بعض 
الحاالت لعشــرات الســنين، ومع أن هناك حاجة لحلول 
مســتدامة )عودة طوعية للمنازل، إعادة تســكينهم أو 

دمجهــم فــي المجتمعــات الجديدة( إال أنه يتوجب أن يحيى 
النازحيــن بمــا يليق بكرامتهم على افتراض أنهم ســيبقون 

نازحين لمدة طويلة. وهذا يشــمل الوصول الفوري 
لفرص العمــل وحق التعليم ألطفالهم.

نحن من العراق، لو بقيت في العراق لتم إعدامي 
كوني تزوجت من فتاة من طائقة أخرى، طلبوا مني 

دفع مبلغ 150,000 دوالر أو يتم قتلي، هربت 
زوجتى مع اثنين من أطفالنا وهربت مع اثنين، 

سأذهب ألي مكان ألعيش بسالم.

سامي يبلغ من العمر 29 عام من بريسوفو، صربيا.
أعاله: إبن سامي، حسان. صورة: سام تارلنج / أوكسفام
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زهية حسان، تبلغ من العمر 28 عاما، تعيش في 
قرية صغيرة إسمها الحسيني بالقرب من جلولة 

في العراق، هربت مع ابنها البالغ من العمر أربع 
سنوات من تنظيم داعش إال أنها عادت أدراجها 

بعد عودة سيطرة البشمرغة والجيش العراقي على 
القرية، تم تفجير أو حرق نصف منزلها وما تبقى 

أسود مع الشحبار.

أنه أمر مروع تخّيل وجود تنظيم 
داعش يعيشون في بيتي، كل مكان أنظر 

إليه يذكرني بهم وبما فعلوا. فقط في األيام 
القليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة في 
فناء المنزل، إن منزلي محاط بالكامل 

بعالمات حمراء للتعريف بمكان وجود 
المتفجرات واأللغام.

زهية حسان )وصورتها أعاله(، نازحة داخلية وقد عادت 
أدراجها لمنزلها في العراق. 

صورة: تومي ترنتشارد / أوكسفام

دمار فرصة العليم

بوكو حرام أتو لقريتنا، وأخذوا كل طعامنا وحيواناتنا، كان علينا الهروب، واآلن نعيش بعيدا عن منزلنا. كان 
األوالد يذهبون للمدارس، لم يعد ذلك ممكنا.

فاطمة، أّم تبلغ من العمر 40 عام، النيجر. صورة: فنسنت تريمو / أوكسفام
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شاروجة بوالق، قرية صغير في كركوك، العراق، أبدت استعدادها الستقبال 170 عائلة هربت من تنظيم داعش، علما بأنها استقبلت قبل ذلك 40 عائلة. 
تعمل أوكسفام على دعم هذه العائالت النازحة وتزويدهم بالماء والنبات والخزانات والمراحيض. صورة: تومي ترنتشارد / أوكسفام
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يمكنك التعود على العيش في الحرب إال أنه إذا 
فقدت األمل، عليك أن ترحل.

خالد: إمرأة سورية وصلت اآلن لصربيا

ال توجد مياه نظيفة، ال توجد خدمات صحية 
وال مدارس ألطفالنا، في الحقيقة ال توجد حياة على 

اإلطالق.
كريسيتنا، هربت من بوكو حرام، يوال، نيجيريا.

هناك الكثير من الجهل حول الهجرة، نعلم 
المخاطرة لكن ال شيء سيمنعنا من ذلك.

دون بيتو، مدافع عن الهجرة، ساالمنكا، المكسيك

سأذهب ألي مكان للعيش بسالم.
سامي، عراقي هرب ألوروبا ويعيش حاليا في صربيا
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