
 ً  رحالت اإلجالء من لیبیا إلى إیطالیا تجلب معھا األمل لطالبي اللجوء األكثر ضعفا
 

شـخصـاً    93عبرت المفوضـیة السـامیة لألمم المتحدة لشـؤون الالجئین عن ارتیاحھا في أعقاب إجالء  
ــون في أوضــاع حرجة ویلف الغموض  من طالبي اللجوء الیوم من لیبیا   إلى إیطالیا، حیث كانوا یعیش

 مستقبلھم.
 

ممن تم إجالؤھم بموجب   500ھذه المجموعة من األـشخاص الذین تم إجالؤھم، وھي األولى من بین  
آلیة جدیدة للقبول لدواعٍ إنسانیة، تشتمل على األطفال والنساء المعرضین للخطر، والناجین من العنف  

اً من والتعذیب، واألشــخاص الذین یعانون من حاالت طبیة حرجة. وقد أُطلق ســراح بعضــھم مؤخر
 االحتجاز، في حین كان البعض اآلخر یقبع في األسر على أیدي شبكات التھریب أو االتجار بالبشر.

 
عداء أن نرى رحالت اإلجالء ھذه  وقال رئیس بعثة المفوضـیة في لیبیا، جان بول كافالییري: ”نحن ـس

ر ھذه الرحالت بمثابة  وقد أـصبحت حقیقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمتھ الـسلطات اللیبیة لھا. تعتب
طوق نجاة بالنسـبة لبعض طالبي اللجوء األكثر ضـعفاً“. وأضـاف: ”ال تزال األوضـاع في لیبیا شـدیدة 
الصـــعوبة بالنســـبة للعدید من الالجئین، ونحن بحاجة إلى مســـاعدة المجتمع الدولي لتوســـیع نطاق  

 مسارات مماثلة نحو بر األمان“.
 

ى متن ـطائرة مســــــتأجرة من قـبل المفوضــــــیة متجـھة إلى روـما. وـقد ـغادر ـطالبو اللجوء طرابلس عل
وســـــوف یتم تنظیم ـما مجموـعھ خمس رحالت من ـھذا القبـیل على ـمدار ـعام واـحد. بـعد وصـــــولھم، 
سـوف یتمكن األشـخاص الذین تم إجالؤھم من التقدم بطلب للحصـول على صـفة اللجوء، مما یمنحھم 

 فرصة التمتع بالسالمة واألمن.
 

لرحالت في إطار آلیة جدیدة، تجمع بین عملیات اإلجالء الطارئة والممرات اإلنسـانیة التي  یتم تنظیم ا
. باإلضــــافة إلى التمویل المقدم من الحكومة اإلیطالیة، یعتمد 2016تم إنشــــاؤھا في إیطالیا منذ عام 

لكـنائس  البرـنامج على دعم تـحالف المنظـمات اـلدینـیة، والتي تضـــــم جـماـعة الـقدیس إیجـیدیو، واتـحاد ا
 البروتستانتیة والمائدة الولدنیسیة.

 
ان مارینو، كیارا كاردولیتي: ”نحن ممتنون   ي البابوي وـس وقالت ممثلة المفوضـیة لدى إیطالیا والكرـس
إلیطالیا لتســھیل تنفیذ عملیات اإلجالء المنقذة للحیاة ھذه ألشــخاص یتواجدون في مثل ھذه األوضــاع 

ــات اإلیط ــسـ ــعبة. وقد أظھرت المؤسـ الیة والمجتمع المدني مرة أخرى قیمة العمل معاً للترحیب  الصـ
 بالالجئین وإدماجھم“.

 
ــتئناف عملیات اإلجالء من لیبیا بعد أكثر من عام، وذلك بعد أن  تمكنت المفوضــیة ھذا الشــھر من اس

نوفمبر، تمكنت المفوـضیة    4رفعت الـسلطات الحظر المفروض على الرحالت الجویة اإلنـسانیة. وفي 
ـطاـلب لجوء من الفـئات األكثر ضـــــعـفاً من لیبـیا إلى النیجر، حـیث یتلقون اـلدعم أثـناء    172ء من إجال

 انتظار توفر الحلول لھم، كجزء من آلیة العبور في حاالت الطوارئ التي تدعمھا المفوضیة.



ــیة بإجالء أو إعادة توطین  2017منذ عام   الجئاً وطالب لجوء خارج لیبیا،    6,919، قامت المفوضــ
 شخصاً في إیطالیا. 967م منھ

 
 
 
 

 للمزید من المعلومات: 

 + gluck@unhcr.org 560  255 299 216 في تونس، كارولین غلوك: •
 + argaz@unhcr.org 95 612 299  216 في طرابلس، طارق أركاز: •
 + sami@unhcr.org 46 47  679 335 39 في روما، كارلوتا سامي: •
 + molinarb@unhcr.org 32 29 46 85  33 39 في روما، باربرا مولینارو: •
 + aminr@unhcr.org 49  58 04 790 962 في عّمان، رلى أمین: •
 + kirchhof@unhcr.org 473 825 791 962 في عّمان، أندریاس كیرتشوف: •
 + cr.orgkitidi@unh 8334 580  79 41 في جنیف، إیكاتیریني كیتیدي:  •
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