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تعلیق إخباري لجان بول كافالییري، رئیس بعثة المفوضیة في لیبیا،
بشأن الوضع في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس

یعكس الوضع الحالي األوضاع المزریة التي یواجھھا العدید من الالجئین وطالبي اللجوء في لیبیا.

English   |  Français  |   2019 30 أكتوبر/ تشرین األول

”تعمل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین على نحو نشط إلیجاد حلول لما یقرب من 200 شخص، بمن فیھم مھاجرون والجئون،
والذین وصلوا أمس إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس. وقد تم إطالق سراح معظمھم من مركز احتجاز أبو سلیم، ویأتي آخرون من

المناطق الحضریة على أمل أن یتم استضافتھم في مركز العبور والمغادرة وإعادة توطینھم من ھناك إلى بلدان ثالثة.

وفي حین أننا نتفھم تماماً الموقف الصعب للغایة والذي یواجھھ ھؤالء األفراد، فإن مركز العبور والمغادرة یعاني من االكتظاظ الشدید حیث
یتواجد بداخلھ أكثر من 820 شخصاً، وھو ما یتجاوز قدرتھ االستیعابیة األولیة والبالغة 600 شخص.

إن تدھور الظروف المعیشیة في مركز العبور والمغادرة، حیث تعاني البنیة التحتیة والخدمات من ضغوط تفوق قدراتھا، یجعل من المستحیل
استقبال المزید من األشخاص، حتى أشد الالجئین احتیاجاً منھم والمحتجزین حالیاً والذین حددتھم المفوضیة على أنھم بحاجة ماسة إلجالئھم أو

إعادة توطینھم.

ویعكس الوضع الحالي األوضاع المزریة التي یواجھھا العدید من الالجئین وطالبي اللجوء في لیبیا. وقد اجتمعت فرقنا ھذا الصباح مع األشخاص
الذین ینتظرون أمام مركز التجمع والمغادرة، وقدمت لھم المشورة بشأن المساعدة اإلنسانیة المتوفرة في المركز المجتمعي النھاري التابع لنا

كالرعایة الصحیة األولیة والغذاء والمساعدة النقدیة والدعم النفسي واالجتماعي. وسیتم أیضاً توفیر خدمات التسجیل ألولئك الذین لم یتم تسجیلھم
بعد. وینضم شركاء آخرون من األمم المتحدة إلى ھذه الجھود.

من األھمیة بمكان الحفاظ على طبیعة العبور في مركز التجمع والمغادرة والذي تم إنشاؤه في نھایة عام 2018 كمكان یمكن أن ینتظر فیھ
الالجئون األكثر ضعفاً لبضعة أسابیع أو أشھر بعد إطالق سراحھم من االحتجاز وقبل نقلھم أو إعادة توطینھم خارج لیبیا.

منذ افتتاح المرفق في دیسمبر 2018، عبر أكثر من 2,300 شخص من خالل مركز التجمع والمغادرة، بما في ذلك أكثر من 400 الجئ تم نقلھم
من مركز احتجاز أبو سلیم، معظمھم من النساء واألسر واألطفال غیر المصحوبین بذویھم.

تبقى إعادة التوطین أداة أساسیة إلنقاذ أرواح الفئات األكثر ضعفاً لكنھا ال تزال وستبقى محدودة، حیث ال یتوفر سوى 55,000 فرصة إلعادة
التوطین في جمیع أنحاء العالم، وال یمكنھا أن تكون الحل الوحید لمحنة 45,000 الجئ وطالب لجوء في لیبیا. نحث السلطات اللیبیة والمجتمع

الدولي على العمل سویة إلیجاد حلول طویلة األجل لھذا الوضع اإلنساني الملح“.

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

استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق
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