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أعيننا،
مستقبلنا،
أحالمنا

Refugee Feedback Review
مراجعة للمعلومات المقدّ مة من الالجئين

أعيننا ،مستقبلنا ،أحالمنا
تصدر شبكة انترنيوز هذا األسبوع عدداً خاصا ً يتألف
من ثمان صفحات من مجلة «إن ذا لوب» ويهدف
الى ابراز أصوات الالجئين والمهاجرين من األطفال
الموجودين في اليونان .وتشكل مشاركة األطفال أحد
المبادئ األساسية في اتفاقية حقوق الطفل ،التي تؤكد
على حق األطفال والشباب في التعبير عن آرائهم
بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ،وأن تؤخذ في
الحسبان آراؤهم .وقدمت شبكة انترنيوز ،ومنظمة
إنقاذ الطفل سلسلة من ورش العمل اإلبداعية التي
هدفت مساعدة األطفال السوريين في مخيم ريتسونا،
واألطفال األفغان في مخيم اينوفيتا ،في التعبير عن

أنفسهم بطرق مبتكرة .ويصدر هذا العدد الخاص
نتاجا ً لورش العمل ،ويلقي الضوء على رأي هؤالء
األطفال في األسباب التي دعتهم إلى مغادرة بلدانهم
األصلية ،وتجربتهم في العيش في مواقع منظمة في
اليونان ،وتطلعاتهم وأحالمهم المستقبلية .تم اختيار
عنوان هذا العدد« :أعيننا ،مستقبلنا ،أحالمنا» من
قبل األطفال .وعالوة على ذلك ،جميع الرسومات
واالقتباسات والصور والعديد من عناصر التصميم
هي من نتاج األطفال.

مخيم ريتسونا

خلكيدا

الكلمات  100األكثر شيوعا ً بين المشاركين

اإلقامة:
كرافانات
عدد السكان:
 ( 570منهم  228طفل تقريبًا)

ريتسونا

المصدر:
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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عدد السكان:
 ( 680منهم  272طفل تقريبًا)

بيرايوس

المصدر:
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

2

6

12-8

8

«نأمل كأطفال أن تصل المجلة إلى
رئيس اإلتحاد األوروبي»

طفل أفغاني 15-13 ،سنة
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المنهجية  -قائم على المشاركة

المواضيع
ً
تداول
األكثر

النسبة المئوية تشير الى
نسب التفاعالت المتعلقة
بالمواضيع المدرجة

بلغ إجمالي الشباب الذين شاركوا
في ورش العمل التي قدمت باللغة
الفارسية (في مخيم اينوفيتا) ،وباللغة
العربية (في مخيم ريتسونا) 68
مشاركاً .وم ّكنت ورش العمل األطفال
من تطوير مهارات في مجاالت إجراء
المقابالت ،والتسجيل ،والتصوير،
والرسم ،ورسم التصميم ،واستخدام
هذه المهارات في جمع المعلومات من
أطفال آخرين .تخلل هذه الورشات
جلسات نقاش وتشاور مع المشاركين
حول مجموعة من القرارات الهامة
من ضمنها :تحديد أنواع األنشطة،

المأوى %25

نتائج المشاركة في الورشات ،وإعداد
تصاميم للمواد التي أعدوها بأنفسهم
لهذه الورشات ،وأخيراً المجاالت
الممكنة لمشاركة وعرض أعمالهم.
وأعرب هؤالء األطفال عن موافقتهم
بمشاركة آرائهم وتجاربهم في هذه
الورشات على أمل أن تلقى صدىً
لدى المسؤولين وص ّناع القرار .ونذكر
على سبيل المثال ما قاله طفل أفغاني
(عمره بين  15-13سنة) موضحً ا:
«نأمل كأطفال أن تصل مجلة «إن ذا
لوب» إلى رئيس اإلتحاد األوروبي».

اإلعداد للشتاء %17

%63
العربية

%37
الفارسية

التعليم %17

54
%

46
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الترفيه %17

الطعام %16

الصحة /الطبابة
%12

المواد الغير
غذائية %9

السلوك الغير
اجتماعي %8

اعادة
التوزيع %8

أسباب
السفر%7

أسباب الفرار:
«لم آت للعيش هنا ،ولكن
للهروب من الحرب».

في سوريا،
وقبل الحرب ،كان
هناك حافالت يستقلها
األطفال للذهاب إلى المدرسة.
وفي موسم العطالت الدينية ،كنا
نزور بعضنا البعض  -على عكس
الوضع هنا .كنا سعداء جداً وكنا
نشعر بال راحة.
 فتاة سورية، 12- 8سنة

شاركنا األطفال قصصا ً عن الحرب
والمصاعب التي مروا بها قبيل فرارهم،
وعن نجاتهم من رحلة محفوفة بالمخاطر
على متن القارب من تركيا إلى اليونان.
كانوا حريصين على إخبارنا أن األسباب
التي دفعتهم لمغادرة بلدهم األصلي لم تكن
رغبتهم في العيش في أوروبا ،ولكن ألنهم
كانوا مرغمين على الهرب.

«في عرض البحر ،كانت
تمطر وكانت هناك الكثير
من األمواج .هذا ما كان عليه
الحال عندما وصلنا».

هذا منزلي
في سوريا...تم قصف
الطوابق الثالث بالقنابل .ذهبنا الى
تركيا...لم آت ألوروبا للعيش هنا ولكن
للف رار من الحرب ،اخبرهم بذلك فقط.
 -صبي سوري 12-8 ،سنة

ال ي مكننا ال عيش في هذه
المخي مات .إن أرادوا أن ي عرفوا
كيف هي ح ياتنا ،ف ليأتوا وي عيشوا
يوم ا ً واحداً في ال خيمة.
 -فتاة أفغ انية 15-13 ،سنة

أود
أن يعرف الناس حقيقة الوضع في الم خيم… لقد مكثت في
هذا المخيم خالل األشهر ال ثمانية الم اضية .األوضاع أفضل
اآلن
بوجود الك رافانات ،ولكن هذا ال يغير من حقيقة الوضع أننا
عالقون هنا لفترة غير م عروفة األجل.
– صبي سوري 15-13 ،سنة

عبر األطفال عن رغبتهم في إخبار
العالم عن األوضاع التي يعيشون فيها.
نوّ ه العديد منهم عن الضيق والذل الذي
يشعرون به جراء كونهم مضطرين للعيش
في الخيام والكرافانات ،ولعدم تمكنهم من
أخذ حمام دافىء ،والضطرارهم لتناول
نفس الطعام كل يوم .كما كانت أهمية
التعليم والترفيه من المواضيع المشتركة
التي تم طرحها ،كما اتفق األطفال على أن
المخيمات ال توفر ما يكفي من النشاطات
المناسبة لألطفال ،وأماكن للعب.

المأوى
«عندما
تمطر تغمرنا
المياه وننام
وسط المياه».

– صبي سوري 12-8 ،سنة

ألشخ اص الم تواج دون هنا هم بص حبة
كل ا
لهم ،ب اعوا منازلهم وكل ما يملك ون،
أطفا
للم جيء هنا»
 -صبي أفغا ني 15-13 ،سنة

أتينا هنا لت حسين ظ روفنا،
ولبدء حياة جديدة،
وللد راسة .ولكننا اآلن ال
نفعل أي شيء ،فقط نقوم
بالنوم ،واألكل ،والبقاء في
هذا المخيم.
 فتاة أف غانية، 15-13سنة

أريد أن يري العالم األوضاع
التي نعيش فيها في هذه
الخيام ،ي جعلون األمور تبدو
جيدة على شاشات التلفاز،
كما لو أن ال الجئين لديهم
كل ما يحت اجون ،ولكن
في ال حقيقة ،ليس لدينا أي
شيء .أود إنشاء صفحة على
الف يسبوك باسم «أصوات
الال جئين»  -ألظهر للعالم
ما الذي يحدث ب الفعل.
 شاب سوري كردي، 19-16سنة

الحياة اليومية:
«أريد أن يعرف الناس حقيقة
الوضع في المخيم»

–صبي أفغاني،

 15-13سنة

نحن متواجدون في خيمة ،الجو بارد جداً وكل األطفال مرضى.
 -صبي أفغاني 12-8 ،سنة

نحن ث مانية أش خاص ول كنهم
ال يق بلون تزويدنا بك رافان آخر ،كلنا ن واجه
ص عوبة في البقاء في نفس
الك
ر
افان ،أخوتي ين امون على األرض.
 -فتاة سو رية 12-8 ،سنة

أسقطت طائرة القنابل
على منزلي في سوريا ،هربنا
إلى تركيا ،كنا نقول دائم اً« :هذه
بلدنا ولن نغادر» ،ولكنهم وبعد مضي
خمسة أعوام ،ال ي زالون يقصفوننا.
 -صبي سوري 12-8 ،سنة

الطعام
الطعام ليس جيداً في المخيم ،الطعام عبارة عن
ب طاطس وأرز.
 -صبي أفغاني 15-13 ،سنة

في
عرض البحر،
كانت تمطر وكانت هناك
الكثير من األمواج .هذا
ما كان عليه الحال عندما
وصلنا.
 صبي سوري، 12-8سنة

يحاول الناس جعل المكان الذين ي قيمون فيه أكبر (من خالل
بناء م
نصات صغيرة) ألن الك رافانات صغيرة جداً ،تتكون بعض
ال
عائالت
من
سبعة
أو
ثمانية
أش
خاص .ال ي مكنهم العيش في مكان
صغير كهذا ،لذا فهم ي حاولون جعله أكبر.
 -شاب سوري كردي 19-16 ،سنة

هناك حرب في أفغا نستان ،كنت أمشي في الشارع
وعندها وقع انفجار ،قُ تل أخي ج راء االنفجار.
 -شاب أفغاني 16-19 ،سنة

يُقد مون لنا ال طعام
هنا ،ولكنه ال ُي ؤكل،
لذا علينا إعداد ال طعام
بأنف سنا .يم كننا إعداد
أي شيء  -أي شيء
ت ريده.
 صبي سو ري، 15-13سنة

الب طاطس واألرز هما
أفضل أنواع الطعام التي تقدم في المخيم ،كما يُقدم اللحم
أحيان اً .علينا أن ننفق
أموالنا
في
ش
ر
اء
السلع
الت
موينية
وإعداد
ا
لطعام.
 -صبي أفغاني 15-13 ،سنة

الشتاء

يج تمع األشخ اص
حول النار كي
ي بقوا داف ئين.
ي ملك كل ش خص
موقد أمام
الك رافان الخ اص
به .يجم عون
الح طب من
الغ ابة.
 صبي سو ري، 15-13سنة

أريد أن أكون أميرة .األميرة
تملك األكواب الزجاجية ،واألواني،
ولديها إبريق شاي ،ولديها كل شيء في
المطبخ .لديها سرير ومنزل .لذا أريد أن
أصبح أميرة.
-فتاة سورية 12-8 ،سنة

نريد الحديث عما يجب أن يفعله ال الجئون اآلن.
ال ي مكنهم العودة إلى أفغ انستان وال ي مكنهم
المضي قدم ا ً ألنهم ال ي ملكون المال -إذاً ماذا
يست طيعون فعله اآلن؟
-صبي أفغاني 15-13 ،سنة

هذا البرد القارس نحتاج إلى ما يدف ئنا…..نحتاج إلى ثياب
في
دافئة .نحتاج إلى مياه ساخنة لالس تحمام.
 -فتاة أف غانية 15-13 ،سنة

ارس الب رودة .كما تشاه دون ،ن عيش في ال خيام.
إنه فصل ال شتاء والجو ق
عندما ت مطر ت غمرنا المياه وننام وسط ال مياه.
 -صبي أفغ اني 15-13 ،سنة

ذهبنا إلى ال مدرسة وكل ما ي علموننا هو ال يونانية ...ال ن ستطيع
فهم
األساتذة .لهذا السبب لم يذهب أحد الى ال مدرسة يوم أمس.
 -فتاة س ورية 12-8 ،سنة

التعليم

تعتبر ال مدرسة الشيء
الوحيد الجيد في هذا
المخي م.أحب ال مدرسة هنا
كثي راً.
 -فتى أفغاني 15-13 ،سنة

«ال نستطيع فهم األساتذة .لهذا السبب لم
يذهب أحد الى المدرسة يوم أمس».

وضعونا في مخيم لسبعة أشهر وال نعرف ما
هو مص يرنا ....لو كان االمر بيدي لعدت إلى
سوريا اآلن.
 -صبي سوري 12-8 ،سنة

 -فتاة سورية 12-8 ،سنة

في البداية ،كانت ال مدارس في خالكيذا ضد إدماج ا
ألطفال ال الجئين في نظام التعليم العام .ولكن قبلوا دخولنا
مؤخ راً .إال أن ا
ألساتذة ال يت حدثون اللغة اإلن جليزية ويت كلمون ال يونانية فقط.
 -صبي سوري 15-13 ،سنة

اللعب والترفيه
الي وجد من يل عب م عنا،
وال أحد ي رينا ك يف
نل عب .لم ت كن األح وال
ه كذا في أفغا نست ان.
لقد كا نت األوضاع
س يئة ل كن كان ل دينا ما
نف عله.
 صبي أفغا ني، 15-13سنة

إن أردنا لعب كرة القدم فيجب
ً
علينا الذهاب بعيدا عن المخيم ونحن نخشى أنه ليس ب إمكاننا
ال ذهاب.
فليس لدينا ثياب وال أحذية للعب كرة القدم ولكننا نحب اللعب.
-صبي أفغاني 15-13 ،سنة

باح ،يم ضي األطفال وقتهم بال لعب مع
أول شيء في الص
ولون أن يك ونوا سع داء .يلع بون كرة
بع ضهم الب عض ويحا
لشط رنج أو كرة الري شة .ب ينما ي لعب
اليد أو كرة القدم أو ا
ال كبار بهواتفهم النق الة.
 -صبي سو ري 15-13 ،سنة

ن حن عالق ون في هذا
الم خيم دون مست قبل نت طلع
إليه .كل ش يء متوق ف.
ك يف ي فترض بنا الع يش
في بلد ال يست طيع أف راد
ش عبة إي جاد وظ يفة وتد بير
النف قات ال يوم ية؟
 شاب سو ري، 19-16سنة

هذا جبل
وهذه الشمس والبحر والمنزل.
هذا منزلنا بسوريا وبقربه البحر .إنه في
سوريا .أريد العودة إلى سوريا .أريد العودة
والعيش في هذا المنزل.
 -صبي سوري 12-8 ،سنة

«فكروا فينا من فضلكم – نحن
أطفال .لم نفعل شيئا لتكرهونا
أو تمتنعوا عن مساعدتنا»...

 فتاة أفغانية 15-13 ،سنةرسمت منزلي ونفسي ود راجتي.
هذه خيمتي .هناك طائرة .هناك السماء
والشمس .أريد أن أعيش في منزل جميل جداً مع أختي
وأريد أن أسافر على متن الطائرة إلى ألمانيا .ال توجد
حرب في ألمانيا ،كما أن ألمانيا بلد جميل جداً حيث
يمكنني اللعب.
 -فتاة سورية 12-8 ،سنة

حتى لوإنهم ال
يفك رون في ك بار
ال سن ،فك روا فينا
من فض لكم – ن حن
أطف ال .لم ن فعل شيئا
ل تكرهونا أو ت متن عوا
عن مساعدت نا...نح تاج
الى أف عال وأن يك ون
لنا مست قبل واضح.
 فتاة أفغان ية، 15-13سنة

أحالم المستقبل:
«أردنا أن نتحدث عن مايجب
أن يفعله الالجئون اآلن»
ركز أغلب األطفال في حديثهم عن
أحالمهم حول المستقبل عن رغبتهم في
بيت مريح يمكنهم العيش فيه مع أسرهم.
ومن جهة أخرى ،كان الطموح المشترك
هو الرغبة في لم شمل األسرة المتفرقة
في دول اإلتحاد األوروبي .بينما تمنى
اآلخرون العودة إلى وطنهم األم .وعبر
بعض األطفال ،خاصة القصر غير
المصحوبين ،عن قلقهم الشديد حول
مستقبلهم نظراً النقطاعهم عن الدراسة.
كما أنهم غير متأكدين حول كيف ستنتهي
بهم األمور.

تبحث (إن ذا لوب) في مخاوف وتصوّ رات األشخاص المعنيين بأزمة
ّ
وتوثق (إنترنيوز) المعلومات والردود التي
الالجئين في االتحاد األوروبي.
جمعتها من مواقع الكترونية ومن مواقع على األرض (كالمخيمات) ،من
الالجئين والمهاجرين على نحو يومي .فبتقديم تحليل لهذه المعلومات ،تهدف
هذه المراجعة إلى تقوية المساءلة وإغالق دائرة المعلومات بإعطاء صوت
لألشخاص المعنيين .إن هذا العدد من (إن ذا لوب) مبني على  68تواصالً مع
االطفال ،والشباب و الشابات سُجلت من قِبل موظفي إنترنيوز للتواصل مع
الالجئين .توثق التواصالت تماشيا ً مع معايير مشتركة ويتم استحداث المواضيع
استقرائيا ً باستخدام تقنيات تحليل المضمون .تقدم مجموعة من المواضيع
المميزة والعامة من أجل طرح أبرز الهموم وإعطاء صوت لألقليات.

