
أعداد الالجئین اإلثیوبیین في السودان تتجاوز حاجز الـ 40 ألف
یجري اآلن تقدیم التغذیة التكمیلیة والعالجیة لحوالي 300 شخص ممن یعانون من سوء التغذیة كاألطفال

واألمھات الحوامل والمرضعات.
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UNHCR/Olivier Jobard ©  .الجئة أثیوبیة وطفلھا یتسلمان الحصیر في موقع للعبور في الحمداییت، السودان

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة بابار بالوش، الذي يمكن أن
ُيعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعِقد الیوم في قصر األمم في

جنیف.

تجاوز عدد الالجئین اإلثیوبیین المتدفقین إلى شرق السودان 40 ألف شخص وذلك منذ بدء األزمة، مع فرار
أكثر من 5,000 امرأة وطفل ورجل من القتال الدائر في منطقة تیغراي خالل عطلة نھایة األسبوع.

https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fbcccbf4/ethiopian-refugee-numbers-sudan-cross-40000-mark.html
https://www.unhcr.org/X3E


وقد تمكنت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین وشركاؤھا من إیصال وتوزیع المساعدات
المنقذة للحیاة، بما في ذلك الغذاء، لعدد أكبر من األشخاص. لكن جھود االستجابة اإلنسانیة ال تزال تواجھ

تحدیات لوجستیة وتعاني من نقص في الموارد وفي الطاقة االستیعابیة للمأوى لتلبیة االحتیاجات المتزایدة.

ویجري اآلن تقدیم التغذیة التكمیلیة والعالجیة لحوالي 300 شخص ممن یعانون من سوء التغذیة كاألطفال
واألمھات الحوامل والمرضعات. وقد تمكنا من تحدید األشخاص األشد احتیاجاً وإحالتھم إلى الخدمات ذات

الصلة. كما یستمر تقدیم الوجبات الساخنة وإنشاء المزید من نقاط المیاه والمراحیض.

نواصل نقل الالجئین بعیداً عن الحدود – رغم ضعف الخدمات اللوجستیة والمسافات التي تحد من قدرتنا
على نقل األشخاص إلى أم راكوبة – والبالغة 70 كیلومتراً داخل السودان. وحتى یوم االثنین، تم نقل ما یزید

قلیالً عن 8,000 شخص.

داخل إثیوبیا، ال یزال القلق ینتاب المفوضیة بشأن المدنیین، بمن فیھم النازحون وعمال اإلغاثة في تیغراي.
وننضم إلى شركائنا في األمم المتحدة في دعوة جمیع أطراف النزاع لالمتثال اللتزاماتھم الدولیة لحمایة

المدنیین. ونكرر دعوتنا إلى تسھیل إمكانیة الوصول اآلمن ودون عوائق حتى تصل المساعدات اإلنسانیة
إلى األشخاص الذین یعتمدون علیھا.

وسط الصراع الدائر في إثیوبیا، یتزاید القلق بشأن 100,000 الجئ إریتري. بدون سبل الوصول
للمساعدات اإلنسانیة، ھناك قلق كبیر بشأن تقدیم الخدمات األساسیة بما في ذلك المیاه واألدویة األساسیة

واإلمدادات الغذائیة، والتي ستنفد في غضون أسبوع واحد بالنسبة لالجئین.

نكرر الدعوة الموجھة لجمیع أطراف النزاع لتمكین التحرك الحر واآلمن لألشخاص المتضررین في
مسعاھم للوصول إلى بر األمان والحصول على المساعدة، بما في ذلك عبر الحدود الدولیة وداخل الحدود

الوطنیة، بغض النظر عن أوصولھم العرقیة.
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