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المفوضیة توسع نطاق مساعدتھا لالجئین في المناطق الحضریة في
لیبیا وتعید تقییم دور مرفق التجمع والمغادرة

English   |  Español   |  Français  |   2019 29 نوفمبر/ تشرین الثاني

أعلنت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین الیوم عن زیادة دعمھا لالجئین وطالبي اللجوء في المناطق الحضریة في لیبیا وعن إعادة
تقییم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.

وقال جان بول كافالییري، رئیس بعثة المفوضیة في لیبیا: ”مع اشتداد النزاع في لیبیا، قررنا توسیع المساعدة المقدمة لالجئین وطالبي اللجوء
الذین یعیشون في المناطق الحضریة“.

یوجد حالیاً ما یقرب من 40,000 الجئ وطالب لجوء ممن یعیشون في المناطق الحضریة، بعضھم من الفئات األشد ضعفاً وبحاجة ماسة للدعم.
وتتوفر المساعدة اإلنسانیة لالجئین وطالبي اللجوء في المركز المجتمعي في غورجي الواقعة على أطراف طرابلس، حیث یمكن للمحتاجین

الوصول إلى الرعایة الصحیة األولیة والتسجیل والمساعدة النقدیة لتمكینھم من تلبیة احتیاجات الغذاء والمسكن.

وتقوم المفوضیة أیضاً بإعادة تقییم دور مرفق التجمع والمغادرة، وذلك على ضوء االكتظاظ الشدید الذي یعاني منھ المركز، والذي تم افتتاحھ قبل
عام كمرفق عبور لالجئین وطالبي اللجوء ولألشخاص من الفئات الضعیفة، معظمھم من النساء واألطفال غیر المصحوبین بذویھم والمعرضین
بشكل كبیر لخطر االحتجاز والذین تم تحدید حلول لھم خارج لیبیا. وتبقى ھذه الحلول محدودة للغایة وتتطلب منا تحدید األشخاص األكثر ضعفاً
وإعطاءھم األولویة ضمن عدد أكبر من السكان، والكثیر منھم بحاجة ماسة للمساعدة. وتعمل المفوضیة وشركاؤھا داخل المرفق والذي یقع في

نطاق اختصاص وزارة الداخلیة.

ومع ذلك، منذ شھر یولیو، وبعد غارة جویة مدمرة على مركز احتجاز تاجوراء، شق مئات المحتجزین السابقین طریقھم إلى مركز التجمع
والمغادرة، لتلحق بھم في أواخر أكتوبر مجموعة أخرى مؤلفة من حوالي 400 شخص من مركز احتجاز أبو سلیم، باإلضافة إلى 200 شخص
من المناطق الحضریة، وھم جزء من مجموعة أكبر من طالبي اللجوء والالجئین والمھاجرین الضعفاء والمعرضین للمخاطر في لیبیا، ولكن لم

یتم إعطاؤھم األولویة إلجالئھم أو إعادة توطینھم.

ویعاني مركز التجمع والمغادرة اآلن من االكتظاظ الشدید، حیث یتسع لحوالي 600 شخص، لكنھ یستضیف حالیاً ضعف ھذا الرقم – ویقیم الكثیر
منھم ھناك منذ عدة أشھر. تقوم المفوضیة ووكاالت األمم المتحدة وشركاؤنا بتزویدھم بالمساعدة اإلنسانیة، بما في ذلك الرعایة الطبیة والدعم

النفسي واالجتماعي والوجبات الساخنة والبسكویت عالي الطاقة. مع ذلك، فإن الوضع في المركز غیر قابل لالستدامة ولم یعد یعمل كمرفق
عبور، مما یعوق قدرة المفوضیة على إجالء الالجئین األكثر تعرضاً للخطر، والذین تم إیجاد حلول لھم خارج لیبیا، خارج مراكز االحتجاز وإلى

مكان آمن.

وقال كافالیري: ”نرحب جداً بإطالق السلطات اللیبیة سراح طالبي اللجوء والالجئین من االحتجاز، ونقوم اآلن بتوسیع برنامج الدعم التابع لنا في
المناطق الحضریة حتى یتمكنوا من الحصول على المساعدة التي یحتاجون إلیھا. نحن نشجع أیضاً الشركاء والمانحین على زیادة دعمھم

نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. منللمھاجرین الحضریین والمجتمعات الضعیفة األخرى“.
خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب

استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق
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وأضاف: ”نأمل أن یتمكن مركز التجمع والمغادرة من العودة إلى وظیفتھ األصلیة كمرفق لعبور لالجئین األكثر ضعفاً، حتى نتمكن من إجالئھم
إلى بر األمان“. وأشار إلى أن مركز التجمع والمغادرة أصبح بحكم الواقع ”مركزاً مفتوحاً“ للمھاجرین وطالبي اللجوء الحضریین حیث

ستواصل المفوضیة تقدیم المساعدة الطبیة وخدمات الصرف الصحي في المستقبل المنظور، وذلك اعتماداً على الموارد المتاحة.

ومع وجود الحزمة األوسع للمساعدة الحضریة، ستقوم المفوضیة بالتخلص التدریجي من تأمین الطعام في المركز خالل العام الجدید. وسوف
تواصل المفوضیة توفیر المعلومات واالستشارات لألفراد الذین دخلوا إلى المركز بشكل غیر رسمي حول خیاراتھم وحول توفر حزمة المساعدة

الحضریة. ویتم تقدیم حزمة المساعدة الحضریة ألولئك األشخاص الذین لدیھم طلبات لجوء تخولھم للحصول على الحمایة الدولیة وذلك
لمساعدتھم على الخروج، بما في ذلك مساعدات نقدیة طارئة لمدة شھرین، ومواد إغاثیة، والحصول على الرعایة الصحیة األولیة واإلحاالت
الطبیة. وسوف یعرض علیھم أیضاً االجتماع مع موظفینا لتحدید نقاط الضعف والحلول المحددة. ما زلنا نناشد من أجل الحصول على موارد

إضافیة من شأنھا أن تتیح لنا تقدیم المزید من الدعم الالزم والمستدام.

وقد وافق حوالي 40 شخصاً حتى اآلن على ھذا الخیار، والذي ال یستبعد أھلیتھم في إجالئھم أو إعادة توطینھم في المستقبل خارج لیبیا. وتم تقییم
أربعة أفراد، على سبیل المثال، ممن قبلوا الحزمة على أنھم مؤھلون لإلجالء اإلنساني وذلك بعد مقابالت مع مسؤولي الحمایة.

وسوف تستمر المفوضیة في معالجة الحاالت الفردیة، بما في ذلك تقییمات الحمایة وتحدید الحلول الدائمة الممكنة خارج لیبیا، وذلك في مكتب
سراج للتسجیل والتابع للمفوضیة، من أجل ضمان نزاھة إجراءات المفوضیة.

تكرر المفوضیة القول بأن خیارات إعادة التوطین ما زالت لألسف محدودة للغایة، حیث أن عدد أماكن إعادة التوطین المتاحة في جمیع أنحاء
العالم أقل بكثیر من االحتیاجات، إذ ھناك أقل من 1% من الالجئین الذین یتم إعادة توطینھم والذین تحددھم المفوضیة على أنھم بحاجة لذلك كل

عام. نحث المجتمع الدولي على المبادرة لتوفیر المزید من أماكن إعادة التوطین وتسریعھا للمساعدة في إجالء المزید من الالجئین المحتاجین
إلعادة التوطین إلى بر األمان.

للمزید من المعلومات:

+216 299 25506  gluck@unhcr.org في تونس، كارولین غلوك
+216 29 9612 95  argaz@unhcr.org في تونس، طارق أركاز

+41 79 580 8702  yaxley@unhcr.org في جنیف، تشارلي یاكسلي

أخبار ذات صلة

قصص أخباریة

إجالء الجئین جواً من لیبیا إلى النیجر
نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من

خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب
استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق
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قصص أخباریة

لیبیون نزحوا مرتین بسبب الحرب یطالبون بالحصول على مساعدة طارئة

قصص أخباریة

مأساة جدیدة في المتوسط تودي بحیاة 500 شخص

قصص أخباریة

مفوضیة الالجئین تساعد لیبیا في تحسین االستجابة للقوارب المنكوبة قبالة سواحلھا

قصص أخباریة

إنقاذ حوالي 400 الجٍئ بعد غرق قارب صید قبالة سواحل لیبیا

نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من
خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب

استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق
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قصص أخباریة

السلطات اإلیطالیة تؤكد مصرع 14 شخصاً على متن مركب یحمل مئات الالجئین

الدعم والمشاركةالحكومات والشركاءأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

كونوا على اطالع

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldمواقع حاالت الطوارئ

سیاسة الخصوصیةإتصلوا بنا

اإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوكإحصائیات
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نستخدم الكوكیز والمحّددات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من
خالل استخدامك لموقعنا، فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب

استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك
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