
 النرويج في للمحترفين إريتريا جمعية عن الرسمي إلعالنا

 

  باسم  المعروف االنتشار سريع  القاتل الفيروس  هذا. الوبائي كورونا فيروس  بسبب الرعب تحت جانب  كل  في  عالمنا أن اآلن الواضح من

 . لعالجه إنتاجه  تم نوع  أي من لقاح  أو  عالج  اآلن حتى  يوجد  ال ، " هان وو "  تسمى مدينة الصين  في  مرة ألول حدث "  ١٩-كوفيض "

.  حياتهم  شخًصا ١٥٠ من أكثر وفقد   بالفيروس شخص مليون ٢.٢ من أكثر أصيب  اآلن حتى  أنه العالمية  الصحة منظمة تقارير تقول

  آثار في  الجائحة  هذه تتسبب أن  الطبيون المحترفون  ويتوقع. الصحية الرعاية  وأخصائيي الخبرة  ذوي  األطباء من الناس  معظم توفي

 . الزمن من طويلة  لفترة تستمر  وقد جانب  كل  في  سلبية

 

  تتعرض عام بشكل  واالجتماعية  والطبية والتكنولوجيا والعسكرية  االقتصادية  الجوانب  في  العالي التصنيف ذات  البلدان  فإن ،  لذلك ونتيجة

 . أولوية مواطنيهم سالمة بجعل  جهودهم  يبذلون بشعبها تهتم التي الحكومات جميع  نراقب نحن. عالية  لضغوط حاليًا

  ، أقل  إريتريا حكومة  جهود  في  المسؤولة  القطاعات  إلى النظر  بعد ، االعتبار في  لبلدنا الحالي الوضع أخذ  خالل   من ، ذلك مع بالمقارنة

 . للغاية مقلق شعبنا  على ١٩-  كوفيد الوباء يجلبه  قد  الذي المدمر التأثير فإن

  أنه الواضح  من ، األسباب  لهذه. واالنضباط   الحكم خالل من المواطنين جوانب   من جانب  كل في السالمة ضمان هي الحكومة  مسؤولية 

 بحلول 

 . قلق في  يعيش  وبلده شعبه   يحب مواطن كل  ، بلدنا في  الحالي الوضع االعتبار في  األخذ مع

  هذه . يستطيعون بما للتبرع المبادرة يأخذون  مجموعات  في يتجمع العالم  أنحاء جميع  في  يعيش إريتري مواطن  كل فإن ،  لذلك ونتيجة

  لدينا ، إريتريا وكدولة  كشعب اإلريتريين أننا ضمان  في  األمل  يمنحنا وهذا.  الثقافة  على  وقائمة متكررة المواطنة  التزام من المناسبات

 .ماضينا من إشراقا  أكثر مستقبلنا وسيكون  لدينا عقبة أكبر إزالة  على القدرة

 ،  الحركة هذه في  المشاركة  والمنظمات المواطنين جميع  على الثناء خالل  من النرويج في  المهنية إريتريا جمعية

 : التالية  التوصيات يشير

  ، دستوري  هيكل لها يكون وأن واحدة   كقوة تتجمع أن  يجب  مبادرة كل  أن  إلى ندعو فإننا  السبب ولهذا  ، القوة هي الوحدة  أن بما .١

 . الجماعي العمل  بيئة في  التجمعات وتحقيق  األهداف بهذه والقيام  أهدافها ووضوح 

  وجميع ١٩ - كوفيد جائحة مكافحة  لمهمة األعلى  الجزء  قادة  كونهم خالل   ومن الطبيون المهنيون فيها يشارك  طريقة تأسيس  من البد.٢

 . ومنظمة واضحة   بطريقة تطبيقها ليتم التبرعات

  للتكلفة سريع  تقدير إجراء خالل من مناسبة  طريقة   إليجاد المجاورة  البلدان في اإلريتريين الالجئين لمساعدة جهود ببذل بشدة  نوصي . ٣

 . المتحدة األمم  إلى  قلق رسالة  كتابة وكذلك

  حتى شعبنا  إلى حال   أي على المساعدة بتقديم المواطن التزام وقت  في  أفضل  حياة  أنماط  ذات بلدان في  يعيشون الذين اإلريتريون أصبح.٥

 . أقل  بتأثير الوباء هذا ينتقل أن يمكن

  لعب  الذي  مجتمعهم لمساعدة رئيسي  دور للعب ووعيهم المواطنين  التزام  الستخدام الوقت  حان  لقد ، والمتعلمين المحترفين جميع  نذكر. ٥

 . نجاحهم في  رئيسيًا دوًرا

  حول  والخارج  الداخل من شعبنا إلى  ودقيق  محدث تقرير تقديم على بالتركيز اإلريتريون يملكها التي اإلعالم وسائل جميع نوصي . ٦

 . ١٩-كوفيد

 



  سنوات العشر  في  الحظنا كما إريتريا في  ولكن.  لشعوبهم يقدمونها التي  والتضحية الرعاية  إلثبات العالم  حكومات   يتحدى الوباء هذا إن

  إجراءات  بشأن المخاوف  بعض لدينا أن  من الرغم  على .لشعبنا إضافي عبء وهي  ومنظمة ومطروحة  مؤهلة  سياسة توجد ال  ، األخيرة

  أيًضا العامة  والحركة  العامة  االجتماعات لوقف  المتخذة  اإلجراءات في  فائدة  نرى لكننا ، ١٩-كوفيدي  جائحة   حول إريتريا حكومة 

  جانب كل  في  الطبي المجال  في  العاملين قبل  من المبذولة  الجهود  عاليا  تقديرا نقدر نحن. الصحة وزارة تقدمها التي والتعليمات  المعلومات

  الحكومية القطاعات  فقط  تعاونت إذا  فعالة  الدولة  داخل  الناس لمساعدة المبادرة تكون أن يمكن  .المواد  نقص  مع شعبهم حياة إلنقاذ

 . المسؤولة

 :  النقاط  بهذه نوصي  السبب  لهذا

  توفير على وقت  أي  من أكثر بجد تعمل  أن الحكومة  على يجب  لذلك  ، اليدين وخاصة  الجسم  نظافة هي الوباء  لهذا الرئيسية  الوقاية .١

  على اإلداري   أو االجتماعي المجتمع مكاتب تركز  أن نود  ، ذلك إلى باإلضافة . للمواطنين للبكتيريا المضادة والكحوليات  والصابون المياه

 . نظافة  البيئة

  المحاربين على خاص   بشكل بالتركيز نوصي  لذا  ، الوباء  لهذا حساسون  ضحايا هم المأهولة   المناطق في  يعيشون الذين المواطنون .٢

 . المعاقين القدماء

  هذه  أن حيث . المنزل في  للبقاء للسجناء طريقة   إيجاد يجب  لذلك  ،  الجائحة فيروس  لتوسيع موات   إريتريا في  السجناء مع التعامل.٣

 . المحتجزين مواطنيها إصابة وتمنع جنسيتها  ضمان عبء  تتحمل  أن الوزارة وعلى  العدل وزارة مسؤولية 

  األكثر الضحايا هم السجن  في  مواطنينا أن الواضح  من  ، الطبية المحطات في  المادي  والوصول   البشرية الموارد مقارنة خالل  من. ٤

  أي قبول في  والتعاون  بالمسؤولية الحكومة  تشعر أن  يجب ، السجناء سراح إطالق  فيها  يستحيل التي الحاالت  في . الوباء لهذا تفضيالً 

 . الحكومية  غير الصحية المنظمات من مساعدة تبرعات

 . مقنع سبب  بدون الصعبة  الفترة هذه خالل   نوع أي   من تبرع أي معارضة عدم الحكومة من نتمنى -٥

 . آلخر  وقت من العالمية  الصحة منظمة تقدمها التي والمعلومات  التعليمات بتنفيذ المسؤولة  الحكومية  القطاعات نوصي . ٦

  األساسية الضروريات  تأمين عن مسؤولة الحكومة فإن السبب  ولهذا ، منازلهم داخل  الصحي الحجر  في  عمل بدون  اآلن المواطنون .٧

 . النقطة  هذه مالحظة  ويجب  اإلطالق  على  الفائدة عديمة  فهي األوقات  هذه مثل  في  استخدامها يتم لم  إذا  واحدة   دولة ثروة . مواطن لكل

  الوقت   حان فقد  ،  عمل دون لموظفيها تدفع أن  الحكومة أعلنت كما  .عظيم المعقم القومي االقتصاد تأمين في  الفردية  الشركات  دور . ٨

 .والمستثمرين  الفردية الشركات لمساعدة طريقة هيكلة  لمسؤولية اآلن

 

  جانب   إلى تقف  وأنها ،  كمجموعة وأيًضا  كفرد بالمساعدة تعد ،  العالمية الحركة  من كجزء  ، النرويج في اإلريتريين المحترفين جمعية

 . مرورها وبعد هذه المصاعب  فترة  في دائًما شعبها

 

 . إريتريا لشعب النصر

 . النرويج في اإلريتريين المحترفين جمعية

 

 

 

 

 

 



 


