
 
 

 IOM للهجرة الدولية  المنظمة أجل من صابون : الواجب  نداء
 

 2020 أبريل 30 - 29
 

   للمشاركة Transbalkan Solidarity منظمة تدعوك
 إىل موجهة ساعة 48 لمدة" الصابون" احتجاج حملة ف 

  IOM) للهجرة  الدولية المنظمة
  ( اللجوء طالت    او مهاجرين " )المتنقلي    األشخاص" لحبس معسكرات  تدير ( ، والت 

  ف 

 . والهرسك البوسنة
 

 إجراء؟  اتخاذ  إىل  نحتاج لماذا
 

   األوضاع تشبه
   المخيمات  ف 

   IOM للهجرة الدولية  المنظمة تديرها الت 
  COVID-19  جائحة  خالل والهرسك البوسنة ف 

   الموجودة تلك
 : االعتقال معسكرات  ف 

 

   الناس ضد العنف ●
   المخيمات  ف 

 . ازدياد ف 

ا أكي   يكون بحيث الكفاية فيه مغٍذ بما وغي  , كاٍف دائًما غي   الطعام ●
ً
   وأسوأ انخفاض

 . الجودة ف 

 . القلق تثي   الصحية الظروف  ●

 . األدن   الحد عند الصحية الرعاية تبق   ●

ة المخيمات  من  والخروج الحركة حرية  من  الناس ُيحرم ●  . محددة غي   لفي 
 

 :  أن Transbalkan Solidarity منظمة تؤكد
 

 ! ترفا ليس: الصابون ●

 ! طعاًما ليست: النفايات  ●

 ! للعيش مكان ليس: المخيم  ●

ال ليست: خيمة ●  ! مي  

 



 

   تشارك كيف 
 الحملة؟   ف 

 

 : عىل IOM للهجرة الدولية المنظمة إىل "صابون لقطعة" صورة إرسال

missionsarajevo@iom.int 

PVANDERAUWERAERT@iom.int 
 

ا كنت إذا
ً
   بريد عنوان خصوصيتك ، فافتح بشأن قلق

ون   . جديد  إلكي 
 

 :   بهاشتاق مرفقة بك الخاصة االجتماع   التواصل وسائل عىل "صابون لقطعة" صورة شارك ●

#thissoapisforiom, #soapbombing, #protestcampaign, #transbalkansolidarity,  

األم_ صابون,#  للهجرة الدولية المنظمة أجل_ من _ صابون # ,#IOM 
 

   رفاقك بي    الواجب بنداء للقيام الدعوة هذه  بإرسال قم  ●
 مجتمعك وف 

   الصابون لقطعة صورة مشاركة أو/  و إرسال ●
 2020 أبريل 30-29 بي    وقت أي ف 

 ! األمل صابون أرسل! اآلن إجراء اتخذ
 

 

 

Transbalkan Solidarity 

 

___ 

 

االحتجاجية الحملة  هذه ننظم لماذا  ؟

   الحرب  نهاية  منذ
   قوي وجود ( IC) الدوىل   للمجتمع ، كان 1995عام  ف 

   وكان( BiH) والهرسك البوسنة ف 
  من  كثي   ف 

  الدولية  الجنائية المحكمة أعضاء واسع ، فإن تفويض وبوجود. وظيفيا المختلة الدولة مؤسسات  محل يحل الحاالت 

   للبقاء جهدهم  قصارى يبذلون
ة ألطول السلطة ف     ممكنة في 

 االحتفاظ أجل من  أساس   بشكل والهرسك البوسنة ف 

   العيش أثناء جيد بأجر بوظائفهم 
 . أوروبا وسط ف 

 

   IOM للهجرة الدولية  المنظمة غامض ، تعاملت الطريقة ، وبتفويض وب  هذه
ة السنوات  ف    مثل  واسعة قضايا مع  األخي 

اعات ، ومؤخرا   المرتبط  الجنس    التعويضات ، والعنف عي     كأحد  أنفسهم   الطريقة ، وضعوا  وب  هذه.  اإلرهاب   منع  بالي     المتي 

  الرادعة   القوة  وتقليل  العمل  تكييف  المستقلة ، وبالتاىل    اإلعالم  ووسائل  الحكومية  غي    المنظمات   من   كبي    لعدد  الرئيسيي   

   للمجتمع
 . المدن 

 

   المتنقلي    األشخاص  عدد  تزايد  مع
" تطبيق إمكانية " "فجأة"  للهجرة الدولية المنظمة والهرسك ، أدركت البوسنة  ف 

  . الوضع عىل تفويضها
   أشهر ، نجحوا عدة غضون وف 

  داخل  الفساد بادعاء) المهتمة غي   الدولة مؤسسات  إبعاد ف 

   الالجئي    لشؤون المتحدة لألمم  السامية المفوضية الدولة( ، وبعثة مؤسسات 
  الوضع  أن بادعاء) والهرسك البوسنة ف 

  االتحاد  أموال من  يستفيد الذي الرئيس   الالعب الهجرة( ، وأصبحت قضية باألحرى بل الالجئي    قضية ليس الجديد

    تلقيها  تم   يورو  مليون  40  حواىل    حالًيا  المبلغ  يبلغ.    األورون   
  الدولية   المنظمة  أن  األورون     االتحاد   رأى.  الماضيي     العامي     ف 

يكها ه   IOM للهجرة  اليونان ، عىل ثاٍن ، بعد أورون    كحارس والهرسك البوسنة الستخدام سعيها لدعم  المناسب شر

 . األورون    االتحاد حدود 



   النوم يستطيعون ال الناس من  اآلالف أن الواضح من  ، أصبح 2018عام  صيف بحلول
والهرسك ،  البوسنة شوارع ف 

  
  لتقديم  قدموا الذين  العشوائيي    الدوليون والمتطوعون الفقر من  يعانون الذين  المحليون السكان فقط بهم  ويعتت 

 من". المؤقتة اإلقامة مراكز" تنظيم  عاتقها عىل IOM للهجرة الدولية المنظمة لذا ، أخذت . اإلنسانية المساعدة
ً
 بدال

. مظلم  ماض لديهم  منهم  الخاص، والعديد الملك من  مساحات  للهجرة الدولية المنظمة الدولة ، استأجرت  مع تعاونال

ب  مياه وجود عدم مهجور ، مع فندق استئجار إىل باإلضافة المحظوظة" ،  " العائالت  بعض وضعوا جارية ، حيث شر

    من   العديد   IOM  للهجرة   الدولية  المنظمة  استأجرت 
 تكن   لم .  الفارغة  المصانع  قاعات   مثل   ست     المهجورة ، بعضها  المبان 

ا  هناك  الظروف 
ً
    معا  محارصون  األعمار  جميع  من   الناس.  الكريم   للعيش  صالحة   تكون  أن  تكاد   أبد

 مئات   بوجود   القاعات   ف 

   للنوم األشة
 عىل الصحية الظروف تكن  لم . تعليم  أي أو مناسبة رعاية المصحوبي    غي   القرص يتلق لم . المكان نفس ف 

ا كافًيا الطعام يكن  لم . الساخنة والمياه الجارية المياه إىل الوصول محدودية مع - الكريمة المعايي   إىل ترف   اإلطالق
ً
. أبد

   الصحية ، بما الرعاية تخفيض يتم 
. المخيمات  داخل مناسبة حماية توجد ال. األدن   الحد النفسية ، إىل الرعاية ذلك ف 

 . القانونية غي   بالمخدرات  االتجار يوجد كما والرسقة العنف أنواع لجميع الناس يتعرض بل

 

ا  بها  يقصد  ومقيدة ، ولم   مسيئة  هذه االعتقال  معسكرات   البداية ، كانت  منذ
ً
 للناس  يمكن   حيث  مساحات   تكون  أن  مطلق

ة البقاء ير سياسات  المخيمات  هذه تعكس. بكرامة والعيش أطول لفي  ".  المعتقلي    االشخاص" معاملة وسوء إهمال تي 

كات   للهجرة  الدولية  المنظمة  الخاص ، استأجرت  القطاع  من   المدربي     الموظفي     من   العديد  توظيف  إىل  باإلضافة  أمنية  شر

   والدولية المحلية المنظمات  بعض إىل خاصة ، باإلضافة
 . األورون    االتحاد أموال خالل من  تمويلها تم  الت 

 

كات   اشتباك  بداية   منذ  قبل  من   العنف  عن   ومسجلة  صحيحة  تقارير  هناك  المخيمات، كانت  نزالء  مع  الخاصة  األمنية  الرسر

   األشخاص  ضد  األمن  حراس
  الذين  الناس عن  بعيدة  للهجرة الدولية المنظمة المخيمات ، تبق   خارج. المخيمات  ف 

   يعيشون
  . الشوارع ف 

   للخطر ، بما المعرضي    األشخاص قبول للهجرة الدولية المنظمة عديدة ، رفضت مناسبات  ف 
 ف 

 إيواء أماكن  نقص المخيمات ، بدعوى إىل المثليي    واالشخاص  األطفال ذوات  المصحوبي   ، والنساء غي   القارصين  ذلك

    االنخراط،  علنا   األقل  ، عىل  IOM  للهجرة  الدولية المنظمة  ذلك ، ترفض  عىل  عالوة.  هؤالء
 ضد   العنف  عمليات  إدانة  ف 

 أعمال ، كذالك، إدانةIOM للهجرة الدولية المنظمة ترفض كما. وسلوفينيا كرواتيا مع الحدود  عىل  المتنقلي    األشخاص

 واألكاذيب الكراهية خطاب  ، أو BiH الهرسك و البوسنة داخل المختلفة اإلدارية السلطات  قبل من  العنرصي التنميط

  
ء. المتنقلي    األشخاص تجاه الهرسك و البوسنة داخل العنرصية زيادة بهدف البوسنيون السياسيون أعلنها الت   

 السر

 العسكرة دعم  المختلفة ، هو الدولة مؤسسات  مع ، بالتنسيق IOM للهجرة الدولية  المنظمة معه تتعامل الذي الوحيد

طة المقلقة  . للرسر

 

   المخيمات  ، تشبه COVID-19 وباء انتشار مع
 سلطات  أمرت . ذلك من  أكي   و االعتقال معسكرات  الناس تقيد الت 

   األشخاص  حبس عىل IOM للهجرة الدولية  المنظمة وافقت  لذا.  المتنقلي    األشخاص حركة بحظر  والهرسك  البوسنة
 ف 

    حريتهم   وقرص  كامل  بشكل  المخيمات   جميع
ة  التنقل  ف      األشخاص  ضد  العنف  أنباء  تزايدت .  محددة  غي    لفي 

 المخيمات   ف 

   األمن  حراس قبل من 
ا ، أصبح. IOM للهجرة الدولية  المنظمة وموظق 

ً
   غي   الطعام أيض

ا أكي   الكاف 
ً
   وأسوأ  انخفاض

 ف 

  (. الصور  عىل االطالع يرج  ) الجودة
  ، كان ف 

اء األسواق إىل الذهاب  األقل عىل الناس بإمكان الماض     طعام وشر
 إذا إضاف 

ء المال لديهم  كان  
ا يعد لم  الذي السر

ً
ا ، بل الصحية الظروف تتحسن  لم . ممكن

ً
 األشخاص يشعر. سوًءا ازدادت  أبد

ا  أكي    أنهم   المتنقلون
ً
 الطعام  قاعة  أمام  أن  ساعات ، كما  لعدة  الطعام  النتظار  مرات   عدة  يوميا  يصطفون  حيث  للوباء  تعرض

   واحدة مرة إال للتعقيم  تخضع ال الطعام الناس ينتظر حيث
 حبس إىل وبالنظر(. الصور عىل االطالع يرج  ) األسبوع ف 

 المخيمات ، فإن خارج اجتماعيا يتفاعلون بينما يوميا يأتون الموظفي    أن وحقيقة المخيمات  داخل االشخاص هؤالء

   زالوا  ما المتنقلي    األشخاص
 لهم الباراسيتامول وصول إمكانية  مع األدن   الحد  عند  الصحية  الرعاية تزال ال. كبي   خطر  ف 

  . فقط



 


