جائزة نانسن لالجئ لعام 2021
الفائزة اإلقليمية المشتركة عن قارة إفريقيا
السيرة الذاتية لروكياتو مايغا سو
الفائزة اإلقليمية المشتركة بجائزة نانسن لالجئ عن قارة إفريقيا
** االسم والمعلومات الخاصة بالفائزة محظورة للنشر حتى تاريخ  29سبتمبر ** 2021

روكياتو مايغا من بوركينا فاسووو ا الفائزة اإلقليمية المشووتركة بجائزة نانسوون لالجئ لما  2021عن
قارة إفريقيا ،حيث حصوو ولت على الجائزة مناصووووفة مع الزعي مادييغا ديانبيندي ومواطنها من بوركينا
فاسو.
تبلغ مايغا من الممر  55عاما ،و ا رئيسوووة جممية دجا ويلا النسوووائية (السوووال جيدو ،و ا تماونية
زراعية كانت بمثابة شووووريان حياة بالنسووووبة للمديد من النازحين داخليا منذ اندالع االشووووتباكات القبلية
الدموية فا عا  2019والتا أجبرت اآلالف على الفرار من منازله  .وقد استضافت مايغا سو عائالت
نازحة فا منزلها وشوجمت فا الوقت نفسو من حولها على فمل الشوا نفسو  .وتمترف الجائزة بجهود ا
الهادفة إلحالل السووووال من خالل الممل كوسوووويط داخل المجتممات المرقية ،و ا نفسووووها متزوجة من
شخص من عرق آخر.
وتودافع موايغوا عن األشووووخواص النوازحين داخليوا ،بينموا توفر له الطموا والمسووووواعودات والمالب
الناجين من المنف القائ على نوع الجن

وتحيول

إلى مزودي الخدمات اإلنسانية.

من خالل جمميتهوا ،توفر موايغوا أيضوووووا فرص الممول للنسوووووا  ،حيوث تمكنهن من الوقوف على أقودامهن
وإعالة أسوور ن" :أعتقد أن عندما تسوواعد امرأة ما ،فإنك تس واعد األسوورة بمكملها .كما أن أمر يشوومرنا
بالرضا عن أعرف أننا سا مت فا تغيير حياة شخص ما".
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جائزة نانسن لالجئ لعام 2021
الفائزة اإلقليمية المشتركة عن قارة إفريقيا
أنجبت مايغا سووتة أوالد ،لكن فا عا  ،2020قُتل ابنها األكبر على يد جماعة مسوولحة مجهولة الهوية،
و و فمول يمتقود الكثير من مواطنيهوا أنو ت التخطيط لو لثنيهوا عن مواصوووولوة عملهوا .وعلى الرغ من
الممساة ،فإنها مصممة على مواصلة مهمتها.
"آمل أن يمود السووال وأن يمود كل نازإ إلى ديار  .آمل أن يحا النا

بمضووه البمم .آمل أن يمود

األمان إلى بلدي كما كان علي من قبل .آمل فا مستقبل أفضل".
منذ يناير  ،2021نزإ أكثر من  23,000شووووخص جرا أعمال المنف المتجددة فا بوركينا فاسووووو.
وتواصل مايغا استضافة كل من يقرع أبوابها لتوفر المموى والمساحة اآلمنة له وغير ذلك الكثير.
بالنسووبة للسوولطات المحلية والمن مات اإلنسووانية (بما فا ذلك المفوضووية السووامية لةم المتحدة لش و ون
الالجئينو ،تمتبر مايغا ناشووطة موثوق بها فا مجال الحشوود المجتمما ،حيث أنها تصوور على اسووتمرار
تسجيل النازحين لتجنا مخاطر انمدا الجنسية.
من خالل تكري جهود مايغا ،تهدف المفوضية إلى تسليط الضو على محنة النازحين داخليا فا بوركينا
فاسو وتد ور وضع النزوإ فا منطقة الساحل.
لمحة عن أزمة النزوح في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل
منذ عا  ،2012تسوببت انتفاضوة اندلمت فا شومال مالا فا نشووا أعمال عنف فا جميع أنحا منطقة
السووواحل .واجتاحت الجماعات المسووولحة المتطرفة الحدود ،مسوووتغلة التوترات المرقية والفقر وضووومف
السولطة إلر اا السوكان المحليين .وصولت أعمال المنف إلى بوركينا فاسوو فا عا  2015وأجبرت منذ
ذلك الحين مئات اآلالف من السكان على الفرار بحثا عن األمان داخليا وعبر الحدود.
بحلول منتصوف عا  ،2021كان ناك أكثر من مليون نازإ داخليا فا بوركينا فاسوو – و و ما يقرا
من ضمف المدد المسجل فا عا  .2019كما تستضيف البالد أكثر من  20,000الجئ وطالا لجو ،
مم مه من مالا.
مواد الفيديو والصور حول الفائز
يت إصدار ا فا يو اإلعالن وعند طلبها مقدما إذا لز األمر.
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