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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

كلمة المبعوثة الخاصة للمفوضیة أنجلینا جولي، بمناسبة یوم الالجئ العالمي
English   |  Español   |  Français  |   2021 20 یونیو/ حزیران

مخیم غودوبو، بوركینا فاسو – یشرفني أن أكون في بوركینا فاسو، وأن أنعم برؤیة األشخاص الطیبین الذین التقیت بھم
ھنا.

أنا ھنا ألعبر عن تضامني مع شعب بوركینا فاسو، والذي یواصل الترحیب بإخوانھ وأخواتھ المھجرین على الرغم من
الھجمات والتحدیات الرھیبة؛ حیث یتقاسمون ما لدیھم من القلیل، في وقت أغلقت فیھ دول أخرى لدیھا موارد أكثر بكثیر

حدودھا وضمائرھا أمام الالجئین.

شكرا لكم للسماح لي أن أكون ھنا. یشرفني أن أكون بینكم، وأن أنحني إجالالً لشجاعتكم وقوتكم.

الیوم ھو یوم الالجئ العالمي.

لقد احتفلت بھذا الیوم في كل عام وعلى مدى عشرین عاماً مع الجئین في بلدان مختلفة.

لم أشعر أبداً بالقلق حیال حالة النزوح على مستوى العالم كما أنا قلقة الیوم.

لیس ھناك اآلن أكثر من 82 ملیون نازح قسراً في جمیع أنحاء العالم فحسب، بل إن عددھم قد تضاعف خالل عقد من
الزمن.

ھناك 1 من كل 95 شخصاً – أي واحد بالمائة من البشر – في عداد النازحین قسراً، واألعداد آخذة في االرتفاع.

علینا أن نستیقظ ونعي المسار الذي نسیر فیھ على الصعید العالمي، مع احتدام العدید من الصراعات واالحتمال الحقیقي جداً
وھو أن یجبر تغیر المناخ عشرات إن لم یكن مئات المالیین من السكان على مغادرة منازلھم في المستقبل، مع عدم وجود

إمكانیة لعودتھم.

”الوضع لیس ھو أننا على شفا االنھیار – بل ھو
االنھیار“
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الوضع لیس ھو أننا على شفا االنھیار – بل ھو االنھیار.

إن الطریقة التي نحاول بھا كمجتمع دولي معالجة الصراعات وانعدام األمن قد انھارت.

إنھا طریقة عشوائیة، وغیر متكافئة، ومبنیة على امتیازات موروثة، وخاضعة ألھواء القادة السیاسیین، وموجھة نحو
مصالح الدول القویة، بما في ذلك بلدي، على حساب اآلخرین.

الجرائم المرتكبة ضد النساء واألطفال في بوركینا فاسو، أو الیمن، أو میانمار، أو إثیوبیا، على سبیل المثال، ال تكفي
لزعزعة النظام العالمي القائم كما ینبغي - لو كانت تحدث في أجزاء أخرى معینة من العالم.

لقد رأیت الظروف التي یتعرض لھا الالجئون في جمیع أنحاء العالم - الجوع والمعاناة وانعدام األمن ونقص المساعدات،
ناھیك عن العدالة - ألننا ننتقي ونختار أي النزاعات یجب االنتباه إلیھا وإلى متى؛ وألن الحكومات تغض الطرف عن

االنتھاكات عندما یكون ذلك مناسباً؛ وألننا كمواطنین نشعر بالعجز عن تغییر ذلك بمفردنا.

ھناك بعض القادة الذین یریدون منا أن نصدق أننا ال نستطیع رعایة شعوبنا ومساعدة المھجرین؛ ویوحون أنھ على الرغم
من أن الغالبیة العظمى من جمیع الالجئین تستضیفھم دول في جنوب الكرة األرضیة، فقد ُطلب منا في الدول الغنیة بطریقة
ما أن نفعل الكثیر، وسیكون من المبرر أن نفعل أقل من ذلك. أو أن مالیین األشخاص الذین أُجبروا على الفرار من دیارھم

بسبب الحروب وانعدام األمن الغذائي والكوارث المناخیة ال عالقة لھم بنا وبأعمالنا أو خیاراتنا عبر األجیال.

كل ھذه الحجج تتبخر بمجرد الوقوف ھنا.

الحقیقة ھي أننا ال نفعل نصف ما یمكننا ویجب علینا القیام بھ إلیجاد الحلول وتمكین الالجئین من العودة إلى دیارھم - أو
لدعم البلدان المضیفة، مثل بوركینا فاسو، التي تتدبر لسنوات جزًءا بسیطاً من المساعدات اإلنسانیة الالزمة لتوفیر الدعم

والحمایة واألساسیة.

العبء یقع على عاتق النازحین قسراً والذین ُسلبت حقوقھم وفرصھم في الحیاة.. ویقع على عاتق األطفال - على عشرات
المالیین من األطفال المھجرین.

كما یقع على عاتق شعوب دول مثل بوركینا فاسو ودول نامیة أخرى.

”نحن ننتقي ونختار أي النزاعات یجب االنتباه إلیھا
وإلى متى“

”ال یوجد مكان أفضل ألن أكون فیھ الیوم أكثر من
ھنا“
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

ھذا ھو المكان الذي تقاس فیھ إنسانیة العالم ولیاقتھ، والذي تظھر فیھ القوة والعزیمة البشریة بشكل واضح وصارخ. لیس
في عواصم العالم البراقة، ولكن في أماكن مثل ھذه.

ال یوجد مكان أفضل ألن أكون فیھ الیوم أكثر من ھنا، مع الالجئین، مع أكثر األشخاص الذین أكّن لھم اإلعجاب في العالم.

أشكركم على السماح لي أن أكون معكم الیوم، في یوم الالجئ العالمي.

شارك على تویتر شارك على فیسبوك 

أخبار

المفوض السامي یدین العنف الذي ”یفوق الوصف“ في
بوركینا فاسو

أخبار

رسالة إلى الجئي العالم من المفوض السامي لألمم المتحدة
لشؤون الالجئین فیلیبو غراندي

أخبار

أنجلینا جولي تدعو من كولومبیا للمزید من اإلنسانیة مع
فرار المالیین من الفنزویلیین

أخبار

أنجلینا جولي تدعو لمزید من الدعم الدولي لالجئین
الفنزویلیین في البیرو

أخبار

غراندي یدعو الدول المانحة للمساعدة في تحقیق االستقرار
في مناطق الصراع في إفریقیا

أخبار

أنجلینا جولي: احترام حقوق اإلنسان مفتاح السالم في
سوریا
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