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مادييغا ديامبيندي من بوركينا فاسووو و الفائز اإلقليمي المشووترك
لهواا الاوا عن قوارة إفريقيوا بجوائزة نوانسووووون لالجئ لاوا .2021
عندما تصواعد الان في بوركينا فاسوو في عا  ،2019أخا زما
المبادرة السووتفووافع ورعايع اال اصشووخان الاين أجبروا عل
الفرار من منازله .
ديامبيندي ،والاي يشووار إليع عادة باسو "زعي الفيلع" بحسوول لغع
موري ،و مزارع وطبيل تقليدي .فاز بالجائزة اإلقليميع مناصوفع
مع روكياتو مايغا سو ،و ي أيفا ً من بوركينا فاسو.

"عندما رأيت النازحين يصوووولون إل
الزعي مادييغا ديامبيندي.

نا كان أو ما خطر لي و كي

يمكننا كمجتمع أن ناتني به ".

في بلد حيث تغاي المنافسوع عل اصرافوي والموارد الصوراع ،تمكن الزعي ديامبيندي ،البالغ من الامر
 67عاما ً ،من التفاوض بش و ن اصرافووي من أج إيواء اآلال من النازحين داخليا ً .يام عن كثل مع
المنظمات اإلنسانيع لتوفير سب الوصو إل الم وى والمياه والفروريات اصخرى.
وتتمث اصولويع بالنسوبع لهاا الزعي في الدفاع عن حقوق النازحين ورفع مسوتوى الوعي حو محنته .
ويشووم الك الام مع المفوفوويع لحمايع أولئك المارفووين للان القائ عل نوع الجنس وتقدي الدع
النفسوي لمن يحتا لالك .وقد ألهمت مبادراتع الجيران والسوكان في مجتماع صن يفالوا الشويء نفسوع من
خال فتح منازله للنازحين داخليا ً.
ولقاء مبادرتع وحيويتع في الدفاع عن السووووكان ،ال سوووويما اصشووووخان من اوي االحتياجات الخاصووووع
والنواجين من الان القوائ عل نوع الجنس بين النوازحين قسوووووراً ،فقود ت منح ديوامبينودي لقول "الزعي
التقليدي لبولي" ،و ي منطقع متاددة اصعراق في كايا يزيد عدد سكانها عن  35,000شخن .وقد أدى
الدور الاي لابع إل تازيز اإلدما السريع للنازحين داخ المدن.
وقا ديامبيندي باد فوزه مناصوفع بجائزة نانسون لالجئ عن قارة إفريقيا مع مواطنتع مايغا سوو روكياتو
التي توفر الم وى والام والمشوورة للنسواء واصسور النازحع في شوما بوركينا فاسوو" :أشوار بالسواادة

لتمكني من مسووووواعودة اآلخرين ،وال يمكنني أن أدير ظهري لمثو واه الماوانواة التي يمر بهوا نظرائي من
البشر .يقودني حبي للغير إل الرغبع دائماً في القيا بشيء ما لألشخان الاين ياانون من الكرل".
من خال تكري الزعي ديامبيندي لقاء جهوده ،تهد المفوفويع إل تسوليط الفووء عل محنع النازحين
داخليا ً في بوركينا فاسو وتد ور وفع النزوح في منطقع الساح .
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لمحة عن أزمة النزوح في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل
منا عا  ،2012تسوببت انتفافوع اندلات في شوما مالي في نشوول أعما عن في جميع أنحاء منطقع
السووواح  .واجتاحت الجماعات المسووولحع المتطرفع الحدود ،مسوووتغلع التوترات الارقيع والفقر وفوووا
السولطع إلر ال السوكان المحليين .وصولت أعما الان إل بوركينا فاسوو في عا  2015وأجبرت منا
الك الحين مئات اآلال من السكان عل الفرار بحثا ً عن اصمان داخليا ً وعبر الحدود.
بحلو منتصو عا  ،2021كان ناك أكثر من مليون نازح داخليا ً في بوركينا فاسوو – و و ما يقرل
من فا الادد المسج في عا  .2019كما تستفي البالد أكثر من  20,000الجئ وطالل لجوء،
ماظمه من مالي.
مواد الفيديو والصور حول الفائز
يت إصدار ا في يو اإلعالن وعند طلبها مقدما ً إاا لز اصمر.
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