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 .یواجھ الالجئون اإلریتریون في مخیمي ماي عیني وأدي ھاروش نقصاً حاداً في الغذاء والمیاه النظیفة واألدویة
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، الذي يمكن أنبوريس تشیشیركوف في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة
ُينسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

تعرب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن قلقھا الشدید إزاء تدھور األوضاع التي یواجھھا
الالجئون اإلریتریون داخل المخیمات في تیغراي.

بعد ثالثة أسابیع من عدم التمكن من المرور بسبب الوضع األمني  ، نجح موظفو المفوضیة في الوصول إلى مخیمي
ماي آیني وآدي ھاروش لالجئین في منطقة تیغراي اإلثیوبیة في وقت سابق من ھذا األسبوع للمرة األولى منذ
الضربات الجویة األخیرة التي وقعت في المخیمات وبالقرب منھا. وقد وجد فریقنا الالجئین وھم بحالة من الخوف
ویصارعون من أجل الحصول على ما یكفیھم من الطعام، ویفتقرون إلى األدویة والمیاه النظیفة أو یحصلون علیھا
بشكل محدود.

وقد أخبر الالجئون المفوضیة عن زیادة في عدد الوفیات التي یمكن تفادیھا (أكثر من 20 حالة خالل األسابیع الستة
الماضیة) والمرتبطة بالتدھور العام في األوضاع، وال سیما نقص األدویة والخدمات الصحیة. تم إغالق العیادات
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في المخیمات منذ أوائل ینایر بعدما نفد منھا الدواء في نھایة المطاف.

مع نقص الوقود، ال یمكن ضخ المیاه النظیفة أو نقلھا بالشاحنات إلى المخیمات، حیث یضطر الالجئون إلى جلب
المیاه من الجداول التي تجف سریعاً، مما یؤدي إلى نشوء مخاطر شدیدة من حیث اإلصابة باألمراض المنقولة
بالمیاه.

على الرغم من الجھود المتضافرة، فإن العجز التام عن نقل اإلمدادات إلى المنطقة والذي یتسبب في نشوء حالة من
الجوع المدقع ھو مصدر قلق متزاید. ومع نفاد الطعام في المخیم وعدم توفر مخزون إضافي للتوزیع، أخبرنا
الالجئون أنھم اضطروا لبیع مالبسھم وقلیل من ممتلكاتھم في محاولة للحصول على الغذاء.

تعرضت الخدمات األساسیة لالجئین اإلریتریین في المخیمین لحالة من الضیق الشدید لعدة أشھر بسبب الوضع
األمني. ویعتبر الوضع البائس في ھذه المخیمات مثاالً صارخاً على التأثیر الذي یتركھ ضعف القدرة على الوصول
ونقص اإلمدادات والذي یطال مالیین األشخاص المھجرین وغیرھم من المدنیین في جمیع أنحاء المنطقة.

وقد دعت المفوضیة جمیع األطراف إلى وقف إطالق النار وضمان المرور اآلمن الذي من شأنھ أن یتیح لنا نقل
أكثر من 25,000 الجئ من المتبقین في المخیمات طواعیة إلى موقع جدید وفرتھ حكومة إثیوبیا في دابات
والواقع في منطقة أمھرة المجاورة، ولكن دون إحراز تقدم كبیر. وفي حال تعذر إحضار المواد الغذائیة والدواء
والوقود واإلمدادات األخرى على الفور، وإذا استمر عدم قدرتنا على نقل الالجئین بعیداً عن مكامن األذى إلى
مناطق یمكننا فیھا تزویدھم بالمساعدات الحیویة، فسوف یموت المزید من الالجئین.

نكرر الدعوة على مستوى األمم المتحدة لجمیع األطراف في إثیوبیا لحمایة المدنیین واحترام وحمایة حقوق اإلنسان
والحریات األساسیة لجمیع األشخاص، بمن فیھم الالجئون. ال ینبغي أن یقع الالجئون كرھائن لھذا الصراع.

للمزید من المعلومات:

 +254 113 427 094 kasina@unhcr.org :في نیروبي، فیث كاسینا

+41 79 433 7682 cheshirk@unhcr.org :في جنیف، بوریس تشیشیركوف

+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني
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