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موظفو المفوضیة یرحبون بالالجئین لدى وصولھم إلى مطار براتیكا دي ماري العسكري بعد رحلة إجالء من لیبیا في شھر دیسمبر 2017 
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منذ شھر نوفمبر، قامت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بإجالء أكثر من 1,000 الجئ من الفئات األشد ضعفاً من لیبیا وھي
تعمل اآلن على البحث عن حلول دائمة لھم في بلدان ثالثة. وقد غادرت یوم الثالثاء طائرة من طرابلس متجھة إلى نیامي في النیجر على متنھا
128 الجئاً، فیما نقلت نقلت طائرة ثانیة یوم األربعاء 150 الجئاً من طرابلس إلى روما في إیطالیا، مما رفع عدد األشخاص الذین تم اجالؤھم

منذ بدایة عملیات المفوضیة قبل ثالثة أشھر إلى 1,084 الجئاً. 

وقال فنسنت كوشتیل، المبعوث الخاص للمفوضیة لمنطقة وسط البحر األبیض المتوسط: “وفرت عملیات اإلجالء ھذه فرصة جدیدة للحیاة
ألكثر من ألف الجئ ممن احتجزوا في لیبیا وعانوا األمرین. ونأمل أن یتم إجالء آالف آخرین بحلول نھایة عام 2018”.

وبالتعاون مع شركاء المفوضیة، وبفضل دعم حیوي من حكومة النیجر، تجري استضافة الالجئین الـ 128 والذین تم إجالؤھم إلى النیجر یوم
الثالثاء 13 فبرایر في دور للضیافة في نیامي، حیث یتم توفیر المساعدة والدعم النفسي واالجتماعي ریثما تتم إعادة توطینھم أو إیجاد حلول

دائمة أخرى لھم. وقد تم حتى اآلن إجالء 770 الجئاً إلى النیجر، من ضمنھم أمھات عازبات وعائالت وأطفال غیر مصحوبین وآخرون
منفصلین عن ذویھم.

وقد ضمت قائمة الالجئین الـ 150 األشد ضعفاً والذین تم اجالؤھم من طرابلس إلى روما یوم األربعاء، أطفاالً ونساء وقعوا في األسر لفترات
طویلة. وتعتبر عملیة اإلجالء ھذه الثانیة من نوعھا والتي تجري من لیبیا مباشرة إلى إیطالیا، ولم یكن ذلك لیتم لوال االلتزام المتین من جانب

السلطات اإلیطالیة والدعم الذي أبدتھ الحكومة اللیبیة. وفي اإلجمال، فقد تم إجالء 312 الجئاً بشكل مباشر إلى إیطالیا. ولدى وصولھم إلى
روما، یخضع الالجئون لفحوص طبیة ویتم تزویدھم بمالبس دافئة ووجبات ساخنة قبل الشروع بإجراءات تحدید الھویة، لیتم نقلھم بعد ذلك إلى

مختلف مرافق االستقبال.

http://www.unhcr.org/news/press/2018/2/5a8451f84/1000-refugees-evacuated-libya-unhcr.html
http://www.unhcr.org/XD8


وأضاف كوشتیل قائالً: “إن عملیات اإلجالء ھذه ھي خیر مثال على التأثیر الذي یمكن أن یتركھ التضامن الدولي على الالجئین أنفسھم؛ ومع
ذلك، فال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي القیام بھ، حیث لم نتلق إلى اآلن سوى 16,940 فرصة إلعادة التوطین لبلدان اللجوء الـ 15 ذات األولویة

والواقعة على طول طریق وسط البحر األبیض المتوسط، بما في ذلك لیبیا والنیجر. وندعو جمیع الدول لتوفیر أماكن إضافیة من شأنھا إیجاد
حلول ملموسة لعدد أكبر من الالجئین الذین ال یزالون في لیبیا”.
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