
تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المفوضیة تدین مقتل 25 شخصاً من النازحین داخلیاً في بوركینا فاسو
تعد بوركینا فاسو اآلن أسرع أزمة من أزمات النزوح والحمایة في العالم.
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UNHCR/Sylvain ©  2020 نازحون من الرجال والنساء واألطفال یجتمعون في بلدة دوري، بوركینا فاسو أثناء زیارة للمفوض السامي فیلیبو غراندي في فبرایر
Cherkaoui

تدین المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشدة الھجوم الذي أودى بحیاة 25 نازحاً في بوركینا فاسو لیلة 4
أكتوبر.

وقال الناجون من الھجوم بأن 25 شخصاً - جمیعھم من الرجال – قد قُتلوا، فیما أصیب واحد بجروح خطیرة عندما تعرضت
قافلتھم التي تقل 46 شخصاً لكمین من قبل مجموعة مسلحة بالقرب من بلدة بیسیال، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في منطقة

وسط الشمال.

وقد تم فصل الرجال عن المجموعة وإعدامھم وتم إطالق سراح النساء واألطفال فیما بعد، لتلوذ المجموعة المسلحة بالفرار من
مكان الحادث.

https://www.unhcr.org/ar/
https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f7d72a04/unhcr-condemns-killing-25-internally-displaced-people-burkina-faso.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/10/5f7d758da/hcr-condamne-meurtre-25-personnes-deplacees-internes-burkina-faso.html
https://www.unhcr.org/X86


المزیدأخبار ذات صلة

وقال إیولي كیمیاتشي، ممثل المفوضیة في بوركینا فاسو: ”لكم أحزننا خبر ھذا العمل الدموي والغاشم. یبحث المدنیون األبریاء
عن مكان آمن لكنھم بدالً من ذلك یدفعون ثمن حیاتھم بوتیرة تنذر بالخطر“.

تمكن أفراد األسرة الناجون من الوصول إلى بیسیال، وھي بلدة تبعد تسعة كیلومترات، حیث یقوم مركز "ICAHD"، وھو
شریك المفوضیة، بتقدیم الدعم النفسي لھم.

وقع الھجوم على النازحین أثناء عودتھم إلى منازلھم من بیسیال، حیث كانوا یأملون بتحسن الوضع األمني   ھناك. وقد قتل
المئات في بوركینا فاسو ھذا العام في عشرات الھجمات التي استھدفت المدنیین.

تعد بوركینا فاسو اآلن أسرع أزمة من أزمات النزوح والحمایة في العالم، حیث نزح ما یزید عن ملیون شخص – بمعدل أكثر
من شخص واحد من بین كل 20 نسمة – وذلك بسبب تصاعد العنف داخل البالد. وقد فر الكثیرون عدة مرات في شمال وشرق

بوركینا فاسو.

للمزید من المعلومات:

+41 79 433 7682 cheshirk@unhcr.org :في جنیف، بوریس تشیشیركوف
+221 786 396 385  desclous@unhcr.org :في داكار، رومان دیسكلو

+226 253 40 522  bougma@unhcr.org :في بوركینا فاسو، موسى بوغما

أخبار

الصراعات تدفع النزوح الداخلي إلى مستویات قیاسیة
أخبار

ً ھناك حاجة ”لتكثیف لدعم“ لألشخاص النازحین داخلیا

أخبار

الیمن یشھد موجة جدیدة من النزوح بعد خمس سنوات من
الصراع

أخبار

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

نازحو جمھوریة إفریقیا الوسطى ینتظرون بدء عھد جدید
من حیاتھم

أخبار

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

الدعم والمشاركةالحكومات والشركاءأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldمواقع حاالت الطوارئ

سیاسة الخصوصیةإتصلوا بنا

اإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوكإحصائیات

الشروط واألحكام
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https://www.tiktok.com/@refugees?lang=en
https://www.linkedin.com/company/166589/admin/
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