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 ليبيا 
                     2019 أغسطس 30

 أبرز األحداث 

اختتمت كيلي كلمينتس، نائبة المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، يوم الثالثاء زيارة 
 .ينالنازحين وغيرهم من المتضرراستمرت يومين إلى ليبيا، حيث تعهدت باالستمرار في دعم 

وفي طرابلس، زارت  وخالل زيارتها، قيمت كليمنتس االحتياجات اإلنسانية المتزايدة في البالد.
كليمينتس مركز التجمع والمغادرة وتحدثت مع الجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، 

نوها خالل احتجازهم ومحدودية الحلول والذين عبروا عن إحباطهم بسبب األوضاع القاسية التي عا
وخالل نقاشات مع وزير الداخلية، فتحي باشاغا، جددت المفوضية التزامها بالعمل  في بلدان ثالثة.

الجئ ومهاجر.  4,800المشترك من أجل إنهاء االحتجاز التعسفي في ليبيا، حيث يحتجز أكثر من 
جئين في المناط  الحضرية بمجرد إطالقهم كما أكدت كليمنتس على استعداد المفوضية لدعم الال

، غادر ليبيا 2019سراحهم، وعلى االستمرار في الدعوة إليجاد حلول خارج ليبيا. حتى اآلن في 
وخالل لقاءاتها مع الشركاء، ناقشت  .الجئاً في إطار برنامج اإلجالء وإعادة التوطين 1,345

 .  ياً في ليبياكليمنتس أهمية العمل المشترك لدعم النازحين داخل
شخصاً ونقلهم  60ولقد تم إنقاذ قرابة شخصاً غرقوا قبالة سواحل ليبيا.  40هذا األسبوع، يقدر أن 

تمت عملية اإلنقاذ بواسطة جهاز حرس السواحل كم شرق طرابلس.  100إلى مدينة الخمس الواقعة 
المفوضية، ومن خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية، زودت الليبي إلى جانب صيادين محليين. 

 بعد بضعة أسابيع فقط من حادثةاألخيرة وتأتي هذه الحادثة الناجين بالمساعدات الطبية واإلنسانية. 
شخصاً في ما يعتبر أسوء حادثة غر  في البحر المتوسط هذه  150تحطم قارب آخر وقع ضحيتها 

خالل  الجئا ومهاجرا 5,858حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ، قام أغسطس 27حتى السنة. 
الجئاً ومهاجراً في  1,316تم إنزال شهر أغسطس حتى اآلن في  .2019في البحر في عملية  75

 شخصاً(.  856عن شهر يوليو ) %54ليبيا. ويمثل هذا زيادة بنسبة 

 تجابة المفوضيةاس

وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في مركز تنمية المفوضية مستمرة في مساعدة الالجئين 
أغسطس، قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية  28حتى  المجتمع التابع لها في طرابلس.

، قدمت المفوضية 2019إحالة طبية. حتى اآلن في  33أولية و استشارة طبية 200أكثر من 
 كز تنمية المجتمع. إحالة طبية في مر 984استشارة طبية و  6,613

أغلبية المسجلين هم الجئاً ومهاجراً مسجلين لدى مفوضية الالجئين في ليبيا.  51,118هناك حالياً 
(. خالل األسبوع 6,704( واإلريتريين )11,242شخصاً( والسودانيين ) 19,721من السوريين )

 شخصاً في مركز التسجيل وفي مركز تنمية المجتمع.  220الماضي وحده، سجلت المفوضية 

 710الجئ وطالب لجوء إلى كل من النيجر ) 1,000، تم نقل أكثر من 2019حتى اآلن في 
الجئاً وطالب  4,450، أجلت المفوضية 2017منذ نوفمبر شخصاً(.  295أشخاص( وإيطاليا )

إلى  371إلى إيطاليا، و  456إلى إيطاليا، و  710إلى النيجر، و  2,912لجوء إلى خارج ليبيا )
 بلدان أخرى(. 

رات دعوتها للمجتمع الدولي لتوفير المزيد من فرص إعادة التوطين والممتجدد المفوضية 
 اإلنسانية إلجالء المزيد من الالجئين وطالبي اللجوء المستضعفين إلى بلدان ثالثة. 
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