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 ، فيليبو جرانديمفوض المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، السيد  /سعادة
 نوم ،حيدروس أدالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور ت /سعادة

 

رأينا أن نرفع ، في الخارج ل مجموعة المنظمات السياسية اإلرتريةأدناه التي تمثالموقعة  الكياناتنحن ، 
 منها نسخ إرسال ومنظمة الصحة العالمية، مع السامية لشؤون الالجئين، إلى المفوضية هامالنداء ال هذا

قدمتهم ، وفي متريينأعداًدا كبيرة من الالجئين اإلر  إلى أجهزة األمم المتحدة المعنية والبلدان التي تستضيف
 تريين إلى محنة اإلر ، من أجل لفت انتباه المجتمع اإلنساني وليبيا إسرائيلالسودان، وإثيوبيا، واليمن، و 

 .في مناطق كثيرة من العالمومعاناتهم 

 ، أصحاب السعادة
توفر فيه ت، الذي ال قد وصل اآلن إلى بلدنا COVID-19 قلقون للغاية من أن الوباء الناجم عنإننا 

 ،تريينعظم الالجئين اإلر تأوي مالتي  دول الجوارالضرورية لمواجهة مثل هذه الحاالت، وإلى  ياتمكاناال
وال يخفى على كل المتابعين . والنزاعات اتمن الصراع معاناةم أكثر مناطق العالفي  أصاًل  تقعالتي و 

الوقاية  اله تؤمن مرافق إمكانيات أو لىبأن الغالبية العظمى من شعبنا تفتقر إ لألوضاع في بالدنا،



أرواح أعداد كبيرة من إزهاق ونخشى أال يتسبب ذلك في ، الجامح الوباءهذا  رالضرورية لمواجهة انتشا
ماسة إلى التفاتة اجة نؤكد لكم على أن شعبنا بحفإننا  وعليه. شعبنا داخل الوطن وفي مناطق اللجوءأبناء 

التي نرجو أن تقوم بها مبادرات من خالل اله مناهتمام ودعم فوري  من المجتمع الدولي والحصول على
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الصحة الدولية المعنية، وفي مقدمتها  منظماتال

 .العالمية
 

عشرات اآلالف من  والتي فرضت على ظروف السيئة التي تمر بها إرتريا،على دراية تامة بالال شك بأنكم 
من  ن والضعفاءتاركين وراءهم المسني ،للجوء إلى بلدان مختلفة بحًثا عن مالذ آمنواترك ديارهم شبابها 

الجمعيات الخيرية تم بشكل منهجي تدمير مقومات المجتمع المحلي وهدم وفضاًل عن ذلك فقد . ذويهم
ويعرف القاصي  لمجتمع،لمحتاجين من أفراد االتي كانت تقدم يد العون ل الراسخة الدينيةمؤسسات الو 

المنظمات غير كذلك من اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة و  أصبحت خالية من المنظمات والداني أن إرتريا
 .منذ عقودمحلية ال الحكومية

 

 ،الموقرين السعادةأصحاب 
اآلالف  أن تؤكد تقارير عديدة، علىفي وضع صعب للغاية، حيث يعيش الشعب اإلرتري في الوقت الراهن 

لحد األدنى من المقومات اتفتقر إلى  ،المعتقالتجون و من أبنائه يقبعون في أكثر من ثالثمائة من الس
فإن  ،المعتقلين كبيرة من أعدادوبسبب اكتظاظ هذه السجون ب. نسانية المتعارف عليها دوليااالصحية واإل 

األعداد  وباإلضافة إلى ذلك فإن .الوبائي في ظل انتشار فيروس كوروناحياتهم على ا ا كبيرً يشكل خطرً  ذلك
والذين اقتادهم النظام إلى أعمال  قينتحملوال أعضاء الجيشو الضخمة من المجندين العسكريين قسًرا، 

 .الوباء المنتشر حالًيا، مما يعرضهم لخطر اإلصابة بومزدحمة كتظةيعيشون في معسكرات م، السخرة

يين في كل من السودان، وإثيوبيا، واليمن، وإسرائيل وليبيا ومناطق ، فإن الالجئين اإلرتر من ناحية أخرى و 
وفي  ،، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته اإلنسانيةالوباءأخرى من العالم، سيكونون فريسة لهذا 

مقدمتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك البلدان المضيفة بتقديم 
 .والرعاية الضرورية لهؤالء الالجئين الدعم

الجهات الدولية المعنية والبلدان المضيفة لالجئين اإلرتريين تقديم كل  بشدة نناشد وبناًء على ما تقدم فإننا
داخل الوطن وفي معسكرات بين اإلرتريين،  COVID-19 يمكن أن تمنع انتشار المساعدات الضرورية التي

  : هذه المساعدات الضروريةي في مقدمة يأتو . ومواقع أخرى  الالجئين



 النظافة  ية من تفشي الوباء، كالماء، ووسائلتأمين الرعاية الصحية وتوفير مستلزمات الوقا
 .   واألقنعة الواقية وغيرها من الضروريات

 في  اص المصابين بفيروس كوروناألشخلمراكز الصحية بأجهزة الفحص المخبري لتحديد ادعم ا
 .الوقت المناسب

  ومؤسساته المعنية بمسؤولياته اإلنسانية تجاه شعبنا لتمكينه من مواجهة  المجتمع الدولي تحمل
 .انتشار هذا الوباء الخطير

 

 السعادة،أصحاب 
إلى وى مناشدتنا هذه، ونتوسم خيًرا في أن تنظروا باهتمام وجدية جيًدا فحإننا على ثقة بأنكم تتفهمون 

في بلدان  وأالوطن والمخاطر المحدقة بشعبنا بسبب انتشار هذا الوباءـ إن كان داخل  المأساوي الوضع 
  .اللجوء والشتات

 
 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،
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