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 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون النسانية

Libya  ليبيا

بيان منسق الشتتؤون النستتانية فتتي ليبيتتا يعقتتوب الحلتتو حتتول مقتتتل
طالب لجوء إريتري شاب

 نوفمبر- طرابلس11

 يدين يعقوب الحلو - منسق المتتم المتحتتدة للشتتؤون النستتانية فتتي ليبيتتا - بشتتدة مقتتتل
 نوفمتتبر10 عامتتا فتتي متتأوى فتتي طرابلتتس فتتي 15طالب لجوء إريتري يبلتتغ متتن العمتتر 

2020.

بب وقال الحلو: "لقد صدمت وحزنت للغاية عندما علمتتت بوفتتاة طتتالب لجتتوء إريتتتري شتتا
بتتالمس فتتي متتأوى بطرابلتتس. مثلمتتا هتتو حتتال العديتتد متتن الليتتبيين، متتازال المهتتاجرون
بث الستتلطات واللجئون وطالبو اللجوء يدفعون ثمن الزمة التي طال أمدها فتتي البلتتد. أحتت
الليبية على إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة. يجتتب محاستتبة

المسؤولين عن هذه الهجمات". 

ولقد ورد أن الحادثتتة وقعتتت فتتي الستتاعات الولتتى متتن صتتباح يتتوم الثلثتتاء حيتتث دخلتتت
اا إلتتى المبنتتى الواقتتع فتتي اا معدنيتتة ثقيلتتة ومسدستت مجموعة من ستة رجال يحملون عصتتي
منطقة قرقارش، وبدؤوا في إطلقا النار داخل المأوى، مما أدى إلى مقتل طتتالب اللجتتوء

اا وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس.15البالغ من العمر   عام

 وأكدت المفوضية السامية للمم المتحدة لشؤون اللجئين أن الشاب الضحية كتتان ينتظتتر
إعادة التوطين خارج ليبيا في بلد ثالث. 

 من طالبي اللجوء واللجئين الريتريين من قبل المفوضية، وهتتم5,600تم تسجيل حوالي 
يقطنون في مناطق حضرية في ليبيا، حيث ما تزال الظروف صعبة للغاية. 

يقول العديد من اللجئين والمهاجرين في ليبيا أن أحد أكبر مخاوفهم اليومية هتتو الجريمتتة،
بما في ذلك الختطاف من أجل الفدية والمضايقات متن قبتتل عناصتتر مستلحة. فتي شتهر
اا بالرصتتاص فتتي مستتكنهم اا اثنان من طالبي اللجوء الريتتتريين رميتت ققتل أيض يناير الماضي، 

ققتل  اا بالرصتتاص وأصتتيب 30بطرابلس. وفي شهر مايو المنصرم،   آختترون فتتي11 مهاجر
مستودع تهريب في مدينة مزدة. وكانت المم المتحدة قد دعت السلطات إلى فتح تحقيق

فوري في الحادثة وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التصال بت: 



gluck@unhcr.org ،  +218 91000كارولين غلوك، كبير مسؤولي العلقات الخارجية، 
7195
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