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في ثاني عملیة لھا، المفوضیة تنقل الجئین محتجزین في لیبیا إلى
أماكن آمنة

English  |   2019 16 أبریل/ نیسان

وسط االشتباكات المستمرة في طرابلس، لیبیا ، نقلت المفوضیة 150 الجئاً من األشد ضعفاً من مركز احتجاز عین زارة، جنوب طرابلس، إلى مركز
UNHCR/Noor Elshin ©  .التجمع والمغادرة في وسط طرابلس

نقلت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین الیوم 150 الجئاً آخر ممن كانوا محتجزین في مركز أبو سلیم الواقع جنوب طرابلس إلى
مركز التجمع والمغادرة التابع للمفوضیة وسط العاصمة اللیبیة، لیكونوا في مأمن من األعمال القتالیة.

نستخدم الكوكیز والمحدّدات 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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ویعد مركز أبو سلیم لالحتجاز أحد المراكز العدیدة في لیبیا التي تأثرت باألعمال القتالیة منذ اندالع االشتباكات في العاصمة قبل ما یقرب من
أسبوعین.

وقال الالجئون في المركز للمفوضیة بأنھم أصیبوا بالذعر والصدمة جراء القتال وأنھم خائفون على حیاتھم.

وأفاد موظفو المفوضیة الذین كانوا حاضرین وینظمون عملیة المغادرة الیوم بأن االشتباكات كانت على بعد حوالي 10 كیلومترات من المركز
وكانت مسموعة بشكل واضح.

وبینما كانت المفوضیة تنوي نقل المزید من الالجئین، فقد تعذر ذلك نظراً للتصعید السریع للقتال في المنطقة. وتأمل المفوضیة في استئناف ھذا
الجھد المنقذ للحیاة بمجرد أن تسمح الظروف على األرض بذلك.

وقالت مساعدة رئیس بعثة المفوضیة في لیبیا، لوسي غاني: “إنھ سباق مع الوقت إلبعاد الناس عن األذى، ویعیق الصراع وتدھور األوضاع
األمنیة ما یمكننا القیام بھ".

“وأضافت: نحن بحاجة عاجلة إلى حلول لألشخاص المحاصرین في لیبیا، بما في ذلك عملیات اإلجالء اإلنساني لنقل األشخاص األكثر عرضة
للخطر خارج البالد".

وكان الالجئون الذین تم نقلھم الیوم من بین أكثر الفئات ضعفاً واحتیاجاً، من ضمنھم نساء وأطفال. وقد تمت عملیة النقل بدعم من شریك
المفوضیة، الھیئة الطبیة الدولیة ووزارة الداخلیة اللیبیة.

وتعد عملیة النقل ھذه ثاني عملیة نقل تنظمھا المفوضیة منذ التصعید األخیر للنزاع في لیبیا.

في األسبوع الماضي، نقلت المفوضیة أكثر من 150 الجئاً من مركز احتجاز عین زارة في جنوب طرابلس أیضاً إلى مركز التجمع والمغادرة،
مما رفع إجمالي عدد الالجئین الموجودین حالیاً في مركز التجمع والمغادرة إلى أكثر من 400 شخص.

بعد عملیة النقل التي جرت الیوم، ال یزال ھناك أكثر من 2,700 الجئ ومھاجر محتجزین ومحاصرین في المناطق التي تستمر فیھا المصادمات.
وباإلضافة إلى أولئك الذین بقوا في مركز أبو سلیم، فإن مراكز االعتقال األخرى التي تأثرت بما یجري وعلى مقربة من األعمال القتالیة تشمل

مراكز قصر بن غشیر والسبعة وتاجوراء.

ال تزال األوضاع الحالیة في البالد تؤكد حقیقة أن لیبیا مكان خطیر بالنسبة لالجئین والمھاجرین، وأن الذین تم إنقاذھم واعتراضھم في البحر ال
ینبغي إعادتھم إلى ھناك. وقد دعت المفوضیة مراراً وتكراراً إلى وضع حد الحتجاز الالجئین والمھاجرین.
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