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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

وصول أعداد غیر مسبوقة من الالجئین اإلثیوبیین إلى السودان
تكرر المفوضیة دعوتھا للسالم وتحث جمیع األطراف على احترام سالمة وأمن جمیع المدنیین في تیغراي.

English   |  Français  |   2020 17 نوفمبر/ تشرین الثاني

UNHCR/Hazim Elhag ©  .الجئون إثیوبیون یفرون من االشتباكات في منطقة تیغراي، ویعبرون الحدود إلى حمداییت، السودان عبر نھر تیكیز

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.

تحذر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین من حدوث أزمة إنسانیة واسعة النطاق مع فرار آالف الالجئین من
القتال الدائر في منطقة تیغراي اإلثیوبیة كل یوم بحثاً عن األمان في شرق السودان - وھو تدفق غیر مسبوق خالل العقدین

https://www.unhcr.org/ar/
https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fb391214/pace-ethiopian-refugee-arrivals-sudan-unseen-decades.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/11/5fb3b79aa/afflux-refugies-ethiopiens-soudan-rythme-precedent-dernieres-decennies.html
https://www.unhcr.org/X3E
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الماضیین في ھذا الجزء من البالد.

منذ تاریخ 10 نوفمبر، یعبر الرجال والنساء واألطفال الحدود بمعدل 4,000 شخص یومیاً، مما یفوق على نحو سریع قدرة
االستجابة اإلنسانیة الموجودة على األرض.

وقد عبر أكثر من 27 ألف شخص إلى السودان عبر حدود الحمداییت في والیة كسال، ولوجدي في والیة القضارف،
وموقع جدید إلى الجنوب عند معبر أدرافي الحدودي، حیث بدأ الالجئون اإلثیوبیون بالعبور خالل عطلة نھایة األسبوع.

ال یزال الالجئون الفارون من القتال یصلون وھم منھكین من الرحلة الطویلة إلى بر األمان، ولیس بجعبتھم سوى القلیل من
الحاجیات. تقدم المفوضیة، برفقة شركائھا، الدعم للحكومة السودانیة في جھود استجابتھا، وتكثف المساعدات اإلنسانیة على

الحدود مع استمرار تزاید االحتیاجات.

في الحمداییت، یتم توفیر المیاه النظیفة وبناء المراحیض. ویتم أیضاً توفیر الصابون لكن القلق ال یزال ینتاب المفوضیة
بشأن النظافة مع وصول المزید والمزید من األشخاص.

في القریة رقم 8، وھو مركز العبور بالقرب من معبر لوجدي، یمكن لالجئین الوصول إلى المیاه النظیفة في المجتمعات
المجاورة واستخدام 1,200 من المآوي المؤقتة القائمة.

تواصل الوكاالت اإلنسانیة توزیع مواد اإلغاثة بما في ذلك البطانیات وفرش النوم. ویقدم برنامج الغذاء العالمي المواد
الغذائیة والبسكویت عالي البروتین، فیما یتم توفیر الوجبات الساخنة من قبل منظمة المعونة اإلسالمیة.

أنشأت وزارة الصحة السودانیة بدعم من الھالل األحمر السوداني عیادتین وتقومان بإجراء فحوصات صحیة وتغذویة
واستشارات طبیة وبعض اإلحاالت.

منذ یوم السبت، تمكنت المفوضیة حتى اآلن من نقل 2,500 الجئ من الحدود إلى موقع مخیم أم راكوبة مع استمرار أعمال
الترمیم. ھناك حاجة ماسة لتحدید المزید من المواقع بحیث یمكن نقل الالجئین بعیداً عن الحدود والحصول على المساعدة

والخدمات.

في تیغراي في إثیوبیا، ال یزال نقص الكھرباء واالتصاالت والوصول إلى الوقود والنقود یعیق بشدة أي استجابة إنسانیة.
بعد ما یقرب من أسبوعین من الصراع، تتزاید التقاریر الیومیة عن أعداد أكبر من النازحین داخلیاً، في حین أن عدم

إمكانیة الوصول إلى المحتاجین للمساعدة، إلى جانب عدم القدرة على نقل السلع إلى المنطقة، ال یزال یمثل عقبات رئیسیة
في وجھ تقدیم المساعدة.

المفوضیة وشركاؤھا على أھبة االستعداد لتقدیم المساعدة للنازحین في تیغراي، بما في ذلك المواد األساسیة، عندما تسمح
بذلك إمكانیة الوصول واألوضاع األمنیة.

كما یمثل الصراع مصدر قلق كبیر ومستمر لالجئین اإلریتریین الذین یبلغ عددھم حوالي 100,000 في تیغراي، والذین
یعتمدون على المساعدة التي تقدمھا المفوضیة والشركاء. وتزداد نسبة احتمال نزوح المزید من الالجئین داخل البالد بشكل

حقیقي.
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المزیدأخبار ذات صلة

یتفاقم الوضع اإلنساني نتیجة ھذه األزمة بشكل سریع. وتكرر المفوضیة دعوتھا للسالم وتحث جمیع األطراف على احترام
سالمة وأمن جمیع المدنیین في تیغراي.

https://media.unhcr.org/Package/2CZ7A2KM3NMC :یمكنكم العثور على الصور التي یمكن تنزیلھا ھنا

للمزید من المعلومات:

+254 733 440536 hughes@unhcr.org :في نیروبي، دانا ھیوز
+249 900 921 267 jessen@unhcr.org :في الخرطوم، صوفیا جیسین

+41 79 513 9549  baloch@unhcr.org :في جنیف، بابار بالوش
+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني

أخبار

أم سودانیة تفوز بحق الجنسیة ألبنائھا بعد صراع قانوني
استمر سبع سنوات

أخبار

شاب سوداني یوفر مالذاً آمناً لنظرائھ من الالجئین في لیبیا

أخبار

مخاوف انعدام األمن تطیل طریق العودة للمھجرین
السودانیین

أخبار

طالبة سودانیة تحظى بفرصة تحقیق أحالمھا في القاھرة

أخبارأخبار

https://www.unhcr.org/ar/search?reldocid=5fb3e2814
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/3/5e6544934/%D8%A3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/3/5e5fd3ea4/%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8B-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/1/5e1e009c4/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a9288ce4/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%89-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/12/5a42270f4/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80162-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/12/5a3678d04/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A.html
https://media.unhcr.org/Package/2CZ7A2KM3NMC
mailto:hughes@unhcr.org
mailto:jessen@unhcr.org
mailto:baloch@unhcr.org
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نجاح أول عملیة إجالء إلى إیطالیا لـ162 الجئاً من الفئات
األكثر ضعفاً في لیبیا

الجئون سودانیون یعودون إلى دارفور مع تحسن الوضع
األمني

الدعم والمشاركةالحكومات والشركاءأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldمواقع حاالت الطوارئ

سیاسة الخصوصیةإتصلوا بنا

اإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوكإحصائیات
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