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في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة بوريس
تشیشیركوف، الذي يمكن أن ُينسب له النص المقتبس، في

المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.
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تعرب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن جزعھا إزاء أعمال
العنف التي ترتكبھا الجماعات المسلحة ضد المدنیین في شرق جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة والتي ال تزال تحصد المزید من األرواح وتؤدي إلى فرار السكان من
دیارھم.

وقد سجلت المفوضیة وشركاؤھا أكثر من 1,200 حالة وفاة بین صفوف المدنیین و
1,100 حالة اغتصاب ھذا العام في المقاطعتین األكثر تضرراً في شمال كیفو

وإیتوري. وقد سجلت المفوضیة 25 ألف حالة انتھاك لحقوق اإلنسان ھذا العام، فیما
نزح ما مجموعھ أكثر من ملیون كونغولي داخلیاً في شرق البالد في عام 2021.

وقد فرض النزوح المتكرر ضغوطاً ھائلة على أولئك المجبرین على الفرار واألسر
المضیفة التي استقبلت 94 بالمائة من السكان النازحین قسراً في جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة. وأظھرت العائالت المضیفة مستوى ھائالً من حسن الضیافة تجاه أبناء
وطنھم ولكنھم باتوا مرھقین وبحاجة للدعم إذا ما أرید لھم أن یستمروا في طلیعة

المستجیبین.

تؤدي الظروف المعیشیة القاسیة ونقص الغذاء في كثیر من األحیان إلى عودة مبكرة
للنازحین إلى مواطنھم األصلیة، مما یزید من احتمال تعرضھم لسوء المعاملة

والعنف. ویمثل العائدون 65 بالمائة من االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي
سجلتھا المفوضیة وشركاؤھا.

وازدادت وحشیة الھجمات المنسوبة إلى مجموعة القوى الدیمقراطیة المتحالفة منذ
أواخر عام 2020، ولم ینحسر تواتر عملیات قتل المدنیین على الرغم من إعالن حالة

الحصار مطلع مایو 2021 للتصدي ألنشطة ھذه الجماعات المسلحة. في 3 سبتمبر،
داھم مسلحون یُعرف بأنھم أعضاء في القوى الدیمقراطیة المتحالفة قریة في إقلیم

إیرومو وقتلوا 15 مدنیاً وأضرموا النار في 10 منازل واختطفوا امرأتین.

وفي 6 سبتمبر، وردت أنباء عن قیام جماعة مسلحة باغتصاب 10 نساء نازحات في
بلدة دجوغو الواقعة في إقلیم إیتوري. نقلت المفوضیة وشركاؤھا النساء إلى أقرب

مستشفى حیث تلقین الدعم النفسي واالجتماعي والطبي.



وفي أعقاب حالة الحصار، أصبح إقلیما كیفو الشمالیة وإیتوري تحت قیادة الحكومات
العسكریة، والتي في ظلھا كثف الجیش الوطني عملیاتھ وحلت المحاكم العسكریة

محل المحاكم المدنیة. وقد استسلمت بعض الجماعات المسلحة، بعدما رأت أراضیھا
وھي تتقلص. ویواجھ آخرون العملیات العسكریة باالنتقام من القرى واألفراد الذین

یرون أنھم یدعمون الحكومة. ورغم جھود الحكومة للحد من انتھاكات الجماعات
المسلحة، تواصل فرقنا االستماع إلى روایات مروعة عن العنف الجنسي واالبتزاز

والنھب.

تكرر المفوضیة دعوتھا التخاذ تدابیر عاجلة لحمایة المدنیین. ونحن ندعم السلطات
المحلیة ومنظمات المجتمع المدني التي توفر االستجابة بشكل متكرر للنزوح القسري

المتواتر، ونواصل تقدیم المساعدات المنقذة للحیاة والدعم النفسي واالجتماعي
وغیرھا من أشكال الدعم لألشخاص المحتاجین.

ال یزال مستوى التمویل لھذه األزمة اإلنسانیة منخفضاً للغایة، مما أدى إلى عدم قدرة
المفوضیة لالستجابة سوى لجزء ضئیل من السكان ممن ھم في أمّس الحاجة

للمساعدة.

تدعو المفوضیة المجتمع الدولي لتقدیم المزید من الدعم. وقد تلقینا 51 بالمائة فقط من
أصل 205 مالیین دوالر أمریكي، وھو المبلغ المطلوب في عام 2021 لعملیات

المفوضیة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ونحن على بعد أقل من أربعة أشھر من
نھایة العام.

للمزید من المعلومات:

+243 825 443 419  faivre@unhcr.org :في كینشاسا، فابیان فیفر
+243 829 968 603 biesmans@unhcr.org :في غوما، سان بیسمان
+27 82 377 5665 rulashe@unhcr.org :في بریتوریا، بومال روالش
79 433 7682 cheshirk@unhcr.org :في جنیف، بوریس تشیشیركوف

+41
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

7564 272 454 mpokebig@unhcr.org :في لندن، ماثیو مبوك بیغ
+44

شارك على تویتر شارك على فیسبوك 

أخبار

المفوض السامي یدین العنف الذي ”یفوق الوصف“ في بوركینا فاسو

أخبار

عودة الجئین إلى جمھوریة إفریقیا الوسطى بعد سنوات خارج البالد

أخبار

المفوضیة تقدم المساعدات اإلنسانیة للتخفیف من محنة النازحین الجدد في شمال شرق
سوریا
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أخبار

المفوض السامي یزور جنوب إفریقیا للتعبیر عن دعمھ للحكومة والالجئین

أخبار

مصور للمفوضیة یفوز بجائزة مرموقة عن مقالة حول الالجئات الكونغولیات

أخبار

العنف المتصاعد یھجر المزارعین والرعاة في النیجر

الدعم والمشاركةشركاؤناأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

المركز االعالمي

Refworldالوظائف

سیاسة الخصوصیةإتصلوا بنا

اإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوكإحصائیات

األسئلة األكثر تكراًراالشروط واألحكام
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تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة
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