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في قاعة محلية، في انتظار ناقالت وباء جديد ” بيو“احتشد القرويون في قرية 

واالغتصاب أصاب المشهد في جميع أنحاء شمال نيجيريا بالقتل الجماعي 

 .والخطف

، األصوات الوحيدة والخافتة التي يمكن ”بوكو حرام“مع اقتراب أعضاء جماعة 

 .سماعها هي االستغاثة باهلل وبالمسيح

قيل لنا أن الجماعة اإلرهابية كانت على بعد ”قال محمد التيجان:

ط لم نكن نعرف ما يجب القيام به، وإلى أين نهرب، فق“ُمضيفا:  ،”كيلومترات. 10

 ”.عدد قليل من الرجال القادرين، وقليل من األقواس والسهام

 .المسلمون والمسيحيون معا-وهكذا بدؤوا يصلون 

ال يعرف الرعب وال الخوف الحدود الدينية في أزمات الالجئين التي تجتاح مناطق 

 .واسعة من العالم

فون بوذيون عشرات اآلالف من المسلمين  ” روهينغاال“في ميانمار، أرغم ُمتطر ِّ

مخيمات. ليس هناك مدني آمن في الحرب األهلية الدامية في  إلى اللجوء إلى 

سوريا، حيث وجد أعضاء مختلف الطوائف اإلسالمية والمسيحية أنفسهم 

ُمضطرين إلى الفرار من ديارهم. وفي نيجيريا، حيث بلغ عدد المشردين داخليا، 

والمسيحيون أيضا مخيمات مليون ، مأل المسلمون  1.5حسب بعض التقديرات،

 .الالجئين عبر الحدود في تشاد وكاميرون

تُواجه العديد من الدول في أوروبا، التي كانت متواطئة في بعض الجرائم األكثر 

في ” التطهير العرقي“دموية في القرن العشرين، بدءامن المحرقة اليهودية إلى 

ير عندما بدأت أجيال جديدة حروب البلقان إلى اإلبادة الجماعية لألرمن، أزمة ضم

من الالجئين تسعى للحصول على ملجأ داخل حدودها، ُمستحضر ردود فعل قومية 

 .مصحوبة بذكريات مريرة

تلعب السياسة واالقتصاد والتوترات العرقية دورا في الهجرة القسرية. ويلعب 

 .الدين كذلك نفس الدور

فاء الشرعية على قضيتهم، وغالبا ما يحتج اإلرهابيون بالنظم العقائدية إلض

وتُستعمل أيضا من طرف مجموعة من العلمانيين المتشددين والقوميين اليمينيين 

 .لتبرير الَمْيز ضد األقليات الدينية

لكن محللين يقولون أنه بإبعاد صرخات المتطرفين الذين يلجئون إلى قلب القيم 

ى عقب ، وستجد أن المشتركة للديانات العالمية للترحيب بالالجئين رأسا عل

 .لإليمان أحد أكثر األدوار أهمية في معالجة أزمة الالجئين

وأظهرت األبحاث أن اإليمان هو الذي يساعد على الحفاظ على الصحة النفسية 

والبدنية لالجئين في رحلتهم المروعة، وأن الجماعات اإلنسانية الدينية هي مصدر 

 .رئيسي للمساعدات والراحة لهم
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تمعات الدينية ليس فقط القدرة على التأثير على الثقافة األخالقية للدول ويكون للمج

 .منفردة، ولكن يمكن أن تكون صوتا مسموعا في استدعاء حس عالمي استعجالي

إن الواجب األخالقي واضح. يتحمل النساء واألطفال اآلن العبء األكبر من المعاناة 

صراع واالضطهاد ما يقرب حيث بلغ عدد األفراد الذين شردتهم الحرب وال

، وفقا لمكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون 2014مليونا عام 60

الالجئين. أكثر من نصف هؤالء الالجئين هم من األطفال؛ وقد وجد بحث من 

األبحاث أن أكثر من واحد من كل أربعة مشردين داخليا في نيجيريا هم أطفال تحت 

 .سن الخامسة

بدءا من الحدود المزدحمة في جميع أنحاء أوروبا ووصوال إلى مع ذلك، فإنه 

طلبات الدول الفقيرة في المناطق المضطربة من أفريقيا، هناك الكثير من البحث 

 .عن الذات الذي ال يزال يتعين القيام به

رغم وجود أدلة على نطاق واسع على وجود استعداد الحتضان الالجئين إال أن 

الحاالت ضعيف جدا، حتى بين بعض الذين يرتدون الجلباب العمل في كثير من 

 .الديني

ُمحاطة في ساعات الصباح الباكر من ” ايفانا كارجليك“كانت المدونة الصربية 

جاءت نور، فتاة  طرف الجئين مشردين في محطة للقطارات في بودابست. 

ركضت صغيرة، ولمست يدها وعندما عرضت على الفتاة كيسا من الكعك الصربي، 

، فدعتها ”مارجليك“الطفلة إلى والدتها الستئذانها. تأثرت جدة نور بما قامت به 

 .لمشاركة العائلة سحور رمضان قبل الفجر

يمكنني أن أبكي أمام حقيقة أن هذه العجوز ما زالت تحتفظ بالكثير “كتبت تقول: “

في  ،مضيفة”من الخير في قلبها حتى اآلن، رغم اضطرارها للنوم في المحطة

 :رسالة ألبناء جلدتها من الصربيين

أصدقائي األعزاء، ال تديروا وجوهكم عن المهاجرين عند رؤيتهم في الشارع وال “

تديروا وجوهكم عن جاركم الفقير والعاجز. حاولوا أن تكونوا إنسانيين تجاه 

اإلخوة واألخوات إذا كان ذلك ممكنا. إذا كنت ال تستطيع، فليس ثمة حاجة إلى 

 .“ رف كالذئاب نحوهمالتص

 .ليس الكل يُصغي

في صربيا نفسها، وهي محطة رئيسية لكثير من الالجئين الفارين من سوريا، كان 

 90000العديد من قادة الحكومة واألحزاب القومية غير مرحبينبأكثر من 

 .منالمهاجرين الذين وصلوا بالفعل هذا العام

الحمالت المعادية للمهاجرين،  بعض قادة وسائل اإلعالم القومية هم قادة في

”. داعش“األبواب إلرهابيي  مثيرين مخاوف من أن الالجئين قد يفتحون 

، يصور المهاجرين على أنهم ”بانيا كينجيزا“، رئيس بلدية ”ميحالجبيمبو“

 .”معلومات عامة“خاطفو األراضي الصربية وهم يفتقرون إلى 

ات التي أثارتها أكبر حركة لالجئين صربيا ليست البلد الوحيد أمام معالجة التوتر

 .في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

في مقدونيا، التي أعلنت مؤخرا حالة الطوارئ بسبب األزمة، استخدمت الشرطة 

قنابل الصوت والهراوات في محاولة فاشلة لوقف الالجئين من اختراق السياج 
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دورا قياديا في قبول الالجئين، كان الحدودي الشائك. في ألمانيا، األمة التي اتخذت 

هجوم على مأوى اللجوء ومساكن الالجئين في األشهر الستة  200هناك أكثر من 

 .األولى من هذا العام

في أفضل حاالتها، قد أثبتت الجماعات الدينية أنها مصادر رئيسية للمساعدات 

 .الدولية والراحة الفردية لالجئين الدوليين

عن االستجابة الدولية لشعب متدين تُجاه الالجئين وعن أبرزت دراسة شاملة 

حتى عندما تتخلى الدولة عن تحفيز المعتقدات الدينية للمؤمنين إلى العمل كيفية

 .مسؤوليتها، وعندما تعزز القوى الثقافية الخوف والعداء

المشتركة بين كل دين عالمي تقريبا، تُتيح للطوائف  إن الدعوة للترحيب بالغريب،

لتوفير الدعم ” أنقذني“الدينية في جميع أنحاء ألمانيا لتكون جزءا من حملة 

ع مركز المدينة في بروكسل إليواء  شخص، معظمهم  200المحلي لالجئين ولتجمُّ

 .من األطفال الفارين أفغانستان

اسة عن الطرق العملية التي توفر من ، في در”كريستين غودال“وقالت الباحثة 

خاللها المنظمات الدينية الدعم للنازحين، أنه من المفيد فهم األساس الديني الذي 

تقوم عليه العمل، وحقيقة أن معظم هذا العمل يعتمد على أفراد مؤمنين وذوي 

 .“ قناعة للعمل كقادة، كمحفزين وكمبدعين

 .ولكن تبقي هناك أيضا مخاوف

سة عن الزعماء الدينيين األرثوذكس والكاثوليك والمسلمين في ووجدت درا

ما زال العديد من الزعماء الروحيين يرفضون  البوسنة والهرسك أنه ليس فقط

هم خالل حروب البلقان، التي ارتكبها أفراد من أبناء دين االعتراف بجرائم الحرب

 .ولكن يبدو أنهم يُقوضون، وبنشاط، جهود السالم و المصالحة

والحظ التقرير، على سبيل المثال، أن الكنيسة األرثوذكسية الصربية في 

، ليس بعيدا عن النصب التذكاري لإلبادة الجماعية ألكثر من ”سريبرينتسا“

، ما زالت 1995ية في عام مسلم ذُبحوا من قبل وحدات شبه عسكرية صرب 8000

 .”تحريرالمدينة“تحتفل كل عام بذكرى 

أمثلة عن رجال الدين الذين يُعززون ” جانين ناتاليا كالرك“كما وجدت الباحثة 

الحوار بين األديان واالتصال وجها لوجه، ولكن كانت كل هذه الجهود، إلى حد 

 .مؤسسات الكبيرةكبير، عبارة عن مبادرات محلية مع القليل من الدعم من ال

أن الدرس الُمستفاد هو أن الدين قيمة كامنة، ولكن في األساس ” كالرك“وكتبت 

 .“ غير مستغلة كأداة لبناء السالم في البوسنة والهرسك

 اإليمان فقدان

بيت “شمال شرق نيجيريا، والتي غالبا ما يُشار إليها باسم ” بورنو“والية 

ولكنها، تاريخيا، ترحب بأتباع الديانات  هي والية ذات أغلبية مسلمة،”السالم

لها مقعد تمثيلي في هذه ” مايدوجوري“األخرى. مطرانية الروم الكاثوليك في 

الوالية، وكذلك كنيسة المسيح في نيجيريا، والكنيسة االنجيلية في غرب أفريقيا 

 .وكذا عدد من الكنائس الخمسينية

وجدُّها األول ُولدوا هنا. لقد كان دائما مأوى روحيا ، وجدُّها ”أوالليكان سوجي“أم 

 .بالنسبة لها

http://www.unhcr.org/554764b49.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668131003737019
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668131003737019
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كان والدي يأخذنا إلى الكنيسة المعمدانية في “عندما كنُت في سن التاسعة، 

في سيارته القديمة، بصراحة ال أتذكر االسم.أنا أعرف فقط أنه كان ” مادوجيري“

برى كانت تجلس في من عادة أمي الجلوس في المقعد الخلفي، وأن أختي الك

المقعد األمامي. في كثير من األحيان كان الناس يظنون أختي الكبرى أنها زوجة 

 .“ ألبي، ويجلس األوالد في الخلف مع أمي

كنا ننتقل إلى الكنيسة وفي مناسبات خاصة، أتذكر جيدا، أن بعض “ُمضيفا: 

ميالد أخي  جيراننا المسلمين كانوا يتبعوننا إلى الكنيسة، مثل ما حدث عند

 .”الرضيع

، يدَُّعون ”داعش“، وهي جماعة ارهابية مثل ”بوكو حرام“ثم جاءت جماعة 

العمل باسم اإلسالم، ولكنها ُمدانة عالميا من قبل الغالبية العظمى من المسلمين في 

 .بالنسبة لعائلته وجيرانه العالم.وتمَّ كسر السالم 

 .فجار سيارة مفخخة في السوقمؤخرا، تم قتل صديق عمره المسلم موسى في ان

خالل األسبوع الذي تُوفي فيه موسى، ال أحد منا استطاع أن يذهب إلى الكنيسة، “

ألنك قد تستيقظ صباح األحد وتسمع أن كنيستك قد تم استهدافها. وكان هناك عدة 

تستطيع أن تسمع انفجارا من على عتبة بيتك، أنت ”: ” سوجي“حاالت، يقول 

 ”.ن يقال لك أن تبقى في المنزللست بحاجة إلى أ

ر ما ال  يمكن سماع مخاوف مماثلة في زيارات في جميع أنحاء شمال نيجيريا. دُم ِّ

والمجتمعات المجاورة قبل  ” طاشان آالد“، ”كواجافا“يقل عن خمس كنائس في 

 .أسبوع من زيارة أحد الصحفيين لها

وفي قرية ” جاكوندو”و” بيو“كما أصبحت العديد من المساجد فارغة في 

لم يبق أيًّا من المساجد بعد ثالث هجمات تم القيام بها حين كان ” قندهار“

 .المؤمنون يؤدون صالة الجمعة

 40العام الماضي، تم دفع زوارا داخل مسجد كبير واحد عندما تم قتل أكثر من 

 .مصليا بالرصاص

إننا يمكن “األربعينيات من عمره: ُمحاطا بعدد قليل جدا من الُمصلين، قال رجل في 

، أو بأن األمر ”بوكو حرام“أن نكون مخطئين إذا ما كان األمر يتعلق بجماعة 

للسنة الثانية على “، ُمضيفا: ”بقنبلة ألقيت علينا، سنكون أهدافا سهلة يتعلق 

التوالي لم نعد قادرين على الخروج إلى صالة ذات أجر عظيم، وهذه الحالة 

سمة الدائمة. كيف يمكن لهؤالء الناس أن يدَُّعوا أنهم مسلمون أو أصبحت هي ال

 .“ أنهم ينشرون اإلسالم

 .قد يكون فقدان اإللهام الديني أمرا مؤلما بشكل خاص لألشخاص النازحين

تشهد دراسات علمية على أهمية الدين بالنسبة لكثير من المؤمنين كآلية للتأقلم في 

ئين، قد يكون تعطيل حياتهم اإليمانية نقطة تحول في أوقات األزمات. بالنسبة لالج

 .مجال صحتهم النفسية والجسدية

د قدرة اإلنسان على  إنهم يؤذون الناس.بالنسبة للكثير، كل خطوة في الرحلة تُمد ِّ

ضحايا عمليات الخطف واالغتصاب  التكيف إلى حد نقطة االنهيار. الرعب لدى 

إلرهابية مثل بوكو حرام وداعش، والرعب المنهجي للفتيات من قبل الجماعات ا

 .لدى عائالتهم هؤالء الضحايا هو أمر يستعصي على الفهم
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أن ما يقرب من  ” دراسة عن الصحة العقلية لطالبي اللجوء في صربيا “وأظهرت

الصدمة، ويعاني ثلثا العدد من القلق،  يعانون من اضطراب ما بعد 10تسعة من

 .ويعاني أكثر من ثالثة أرباع منهم من االكتئاب

ِّ إلى جانبهم أثناء الصعوبات التي يواجهونها، والراحة  ب  إن االعتقاد بوجود إله ُمحِّ

التي يجدونها في الطقوس الدينية وشبكات الدعم االجتماعي الُمؤلفة من المؤمنين 

كثير هي مصدر رئيسي لألمل والتفاؤل اللذْين يمنحانهم القوة اآلخرين، بالنسبة لل

 .والقدرة على التحمل

ووجدت دراسة دولية ربطت المشاركة الدينية مع الراحة العاطفية أنه يمكن 

 .”بلسم لروح المهاجر “تعريف دين المهاجرين على أنه

لألفراد أن  ولكن حتى في العديد من مخيمات الالجئين فإنه ليس أمرا آمنا بالنسبة 

يمارسوا دينهم ألن المسؤولين في البلدان المضيفة قلقون بشأن تسلل الجماعات 

العقيدة وأفرادا آخرين من  اإلرهابية، ويُرغم المتطرفون في المخيمات إخوانهم في

 .ديانات أخرى على الخضوع

، بالقرب من صحراء الكاميرون، يمكن للتعميد يكون أن يكون ”ميناوا“في مخيم 

 .عمال محفوفا بالمخاطر

أنا لم أذهب “، ُمضيفا: ”انه ليس أمرا سهال، أنا مسيحي”: “بيترز ساني“وقال 

م أنفسنا، ولكن هناك مشكلة إلى الكنيسة طيلة سنة واحدة، نحن نحاول أن  ُننظ ِّ

الشك الُمتبادل. هناك من النساء اللواتي وضعن مواليد ال يستطيعون حتى البوح 

 .“ بديانتهم

 سوف ُيحدث فرقا ما هو الشيء الذي

غودال أن هناك بوادر أمل “في دراستها عن الردود الدينية تُجاه الالجئين، الحظت 

، المدير التنفيذي لمركز حماية اللجوء ”جوروفيسرادوس “في كل مكان. وأشار 

” توتين”و” سينيتشا“في صربيا، إلى أن السكان المحليين في المدن الجنوبية 

قاموا بتنظيم عملية جمع مساعدات إنسانية وتقديم اإلفطار لطالبي اللجوء خالل 

شهر رمضان المبارك. يتذكر العديد من الصرب، ممن يقومون بتقديم هذه 

الذين فروا من االضطهاد خالل حروب  طوفان الالجئين الصرب اعدات،المس

 .تسعينيات القرن الماضي

ي طريق تلبية لكن المحللين يقولون ان هذه الجهود ليست سوى خطوة صغيرة ف

االحتياجات المتزايدة لالَّجئين. حتى اآلن، قاومت العديد من الدول أن تكون جزءا 

من استجابة دولية ُمنسَّقة، سواء على صعيد االستعداد لمساعدة الدول المتعثرة 

مثل تشاد واليونان عن طريق أخذ حصة من الالجئين أو عن طريق توفير التمويل 

 .معظمهم من النساء واألطفال الفارين بحياتهمالكافي لرعاية الجئين 

وقال مسؤولون في االمم المتحدة مؤخرا، أن الجهات المانحة الدولية فد أعطت 

٪ من األموال الالزمة لرعاية الالجئين في تشاد هذا العام، 3حتى اآلن أقل من 

 .في المائة من الميزانية التي يحتاجها الكاميرون 8وبالكاد 

لكل أبرشية وكل جماعة دينية وكل “ بابا فرانسيس مؤخرا دعوة وحين أصدر ال

ير وكل معبد في أوروبا للتكفل بأسرة الجئة، ولكن بعض المسؤولين في دول ” دِّ

 . مثل بولندا وسلوفاكيا صرحوا بأنهم يُريدون أن ُيعطوا األولوية لألسر المسيحية

http://www.unhcr.rs/media/MentalHealthFinal.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1468-2435.2010.00623.x/#publication-history
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1468-2435.2010.00623.x/#publication-history
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1468-2435.2010.00623.x/#publication-history
http://www.businessinsider.com/afp-recalling-their-own-war-belgraders-embrace-syrian-refugees-2015-8
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التخفيف من حدة  فما الذي يمكن عمله؟ وكيف يمكن للدين أن يلعب دورا في

 المعاناة؟

 :وإليك بعض األفكار التي اقترحها المحللون والباحثون

وجدت أبحاث واسعة النطاق أن المخاوف من أن  : حماية الحرية الدينية

االضطرابات المدنية ستعبر الحدود مع تدفق الالجئين بأعداد كبيرة هي مخاوف 

د على األقليات الدينية لن يؤدي ُمؤسسة، ومع ذلك، فإن الميل إلى الرد بفرض قيو

 .إال إلى المزيد من الصراع والعنف

أن أفضل رد هو  ”الالجئون وانتشار الحرب األهلية “ووجدت دراسة تحت عنوان

لكن أيضا المساعدات السخية لتلبية ليس فقط االحتياجات اإلنسانية لالجئين، و

 .معالجة األسباب الجذرية للصراع في أوطانهم

يمكن للتصوير الثقافي واإلعالمي الذي يربط المجموعات العرقية   :التفاهم تعزيز

والدينية كلها مع العنف والتطرف أن يكون له عواقب وخيمة على الجئين معظمهم 

ية عن العنف من النساء واألطفال الذين يلتمسون ملجأ آمنا. وفي دراسة عالم

االجتماعية  بأن القيود” بنسلفانيا“بدوافع دينية، وجد باحثون في جامعة والية 

لها العالقة األكثر مباشرة وقوة مع الصراع والعنف، حت  المفروضة على الدين

 ..أكثر من تلك القيود التي تفرضها الحكومات

إلى الصحفيين هي نصيحة بسيطة:أخبر جمهورك من هم ” دوروفيتش“حة نصي

 .الالجئون، وأخبرهم عن سبب قدومهم

لقد وجدت األبحاث أنه حتى لو لم تبادر بالمحبة  :االتصاالت الشخصية تطوير

 .الحد من التحيز تُجاههم، فإن ُمجرد التعرف على جارك يقطع شوطا طويال في

، صاحبة صالون تجميل في بلغراد أنها لم تتمكن من حبس ”مارا هيكنيك“وقال 

دموعها عندما أراها أحد الالجئين السوريين، والذي يمتلك صالونا في وطنه، 

 .ب منهاصورا للمذبحة التي هر

أنه من المستحيل تجنب االحساس “وقالت عن الالجئين الذين يأتون إلى متجرها 

ال “، ُمضيفة: ” بالحزن في عيونهم من فرط األشياء السيئة التي نجوا منها

. 1990أستطيع إال أن أتذكر الالجئين البلقان التي زاروا الصالون في 

أفضل لوضعية هؤالء المساكين تُساعدنيذكريات تلك األوقات العصيبة على فهم 

 .”مهما كان مكان مقدمهم

يجب أن يكون احترام المعتقدات الدينية جزءا من :على محمل الجد ُخذ الدين

إستراتيجية شاملة لمساعدة الالجئين، بدءا من تصرفات الحكومات ومنظمات 

يز اإلغاثة ووصوال إلى األطباء وُمستشاري الصحة العقلية الذين يسعون إلى تعز

آليات التكيُّف التي تُحق ِّق التفاؤل والرعاية المادية وتقليل الشعور بالصدمات و 

دَّة الكآبة  .حِّ

ل محتملة في تاريخ العالم  .تمثل أزمة الالجئين العالمية لحظة تحوُّ

أمام األمم من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا الشمالية، والتي لها ماض 

الصراع العرقي ووضع المصلحة الذاتية السياسية واالقتصادية فوق ُمضطرب من 

 .االحتياجات اإلنسانية، أمامها الفرصة لكتابة فصول جديدة من تاريخهم الوطني

http://www.jstor.org/stable/3877896?seq=1&Search=yes&resultItemClick=true&searchText=religion&searchText=and&searchText=refugees&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dreligion%2Band%2Brefugees%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone#page_scan_tab_contents
http://thearda.com/rrh/papers/war.asp
http://thearda.com/rrh/papers/war.asp
http://blogs.thearda.com/trend/featured/east-or-west-talk-is-cheap-when-it-comes-to-religious-freedoms/
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يلعب الدين، وسوف يلعب دورا حاسما. ولكن مدى حصوله على فرصة للتأثير 

كان أتباعه قد على الضمائر في أجواء من الحرية الدينية والتسامح، وما إذا 

اختاروا تجاوز المصالح الطائفية سعيا لتحقيق الصالح العام العالمي، هذا المدى لم 

 .يُحدد بعد

 .كاتب مستقل من صربيا” ميلوسيفيتش“ *

 .كاتب مستقل من نيجيريا” ديكسون“ *

 :الموارد

عرض للمعلومات الدينية والديموغرافية ” :آردا“المالمح الوطنية لموقع 

مليون  2واالجتماعية واالقتصادية لجميع الدول التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 

س الحرية نسمة. عالمات التبويب الخاصة بكل بلد تسمح أيضا للمستخدمين بقيا

 .الدينية في األمة المختارة وقراءة أجزاء رئيسية متعلقة بالدين في الدستور

موقع وكالة األمم المتحدة  :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ئط واإلحصاءات عن نزوح السكان في جميع لالجئين يقدم األخبار واألبحاث والخرا

 .أنحاء العالم

تقدم مجموعة حقوق اإلنسان هذه أخبارا ومعلومات عن  :منظمة العفو الدولية

 .الالجئين

المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، يوفر بيانات عن إدراج  :تيوروستا

المهاجرين واالندماج االجتماعي والهجرة واللجوء، فضال عن اإلحصاءات 

 .السكانية. كما يوفر بيانات عن التخطيط السكاني وتطبيق قوانين الهجرة
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