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أنشئ مركز التجمع والمغادرة في ديسمبر  2018ليكون مركز عبور لالجئين المحتجزين سابقا ً والذين تم تحديدهم على أنهم األشد ضعفا ً

 268,629الليبيون
النازحون داخليا ً حاليا ً 1

444,760

والذين قد تم إيجاد حلول لهم بالفعل خارج ليبيا .تعمل مفوضية الالجئين والشركاء في المركز الواقع تحت سلطة وزارة الداخلية .عقب
الضربة الجوية على مركز إيواء تاجوراء في  3يوليو ،وصل أكثر من  400شخص إلى مركز التجمع والمغادرة سيراً على األقدام ،بعد أن

العائدون من

والمغادرة بما يفوق الطاقة االستيعابية للمركز وبما يتجاوز وظيفته .باإلضافة إلى هؤالء األشخاص ،دخل إلى مركز التجمع والمغادرة الكثيرون

النزوح1

48,879
اللجوء

الالجئون وطالبو

المسجلون2

5,324
إلى إيطاليا

إجمالي الواصلين
3

شخص .لقد أجهدت البنية التحتية والخدمات بالمركز ما أدى لتدهور الظروف المعيشية ،األمر الذي قد يقود لوضع غير مستدام.
إن حالة االكتظاظ الشديد السائدة في مركز التجمع والمغادرة تعني أيضا ً أن مفوضية الالجئين لم تعد قادرة على نقل الالجئين المستضعفين
إلى خارج ليبيا ،مما يزيد من معاناة الكثيرين الذين يقبعون في مراكز اإليواء .من الضروري ضمان أن يحافظ مركز التجمع والمغادرة على
وظيفته األصلية وأن يستمر في العمل كمركز عبور ،وأن يستمر إجالء الناس من خالل هذه الترتيبات المنقذة للحياة .ولقد راجعت مفوضية
الالجئين ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،أوضاع األشخاص الذين دخلوا مركز التجمع والمغادرة عفوياً .ولكن الحلول في الوقت الحالي غير
متوفرة للجميع .لقد تم تحديد إجمالي  55شخصا ً من الناجين من الضربة الجوية على مركز إيواء تاجوراء وذلك من أجل القيام بالمزيد من

الدورية لمراكز اإليواء
الالجئون وطالبو

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم
 1,005الالجئون وطالبو
اللجوء الموجودون حاليا ً في
مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر
 2,280شخصا ً عن طريق
المركز منذ ديسمبر 2018

4,449

ممن لم يكونوا في تاجوراء وقت الضربة الجوية ،وتم ذلك دون أن يتم تحديدهم من قبل المفوضية ،وكان من ضمنهم أشخاص ليسوا مسجلين
لديها .خالل الشهرين الماضيين ،تم استضافة كل األشخاص في مركز التجمع والمغادرة نظراً للتجربة الصادمة التي مر العديد بها في تاجوراء .
شخص هناك ،بينما الطاقة االستيعابية للمكان هي 700
مركز التجمع والمغادرة مكت ٌظ جداً في الوقت الراهن .يستضاف أكثر من 1,000
ٍ

 883زيارات المتابعة

1,661

كانوا محتجزين في تاجوراء .كان تركيز المفوضية حينها منصبا ً على إنقاذ األرواح ،وسمحت لكل الواصلين عفويا ً بالبقاء في مركز التجمع

الالجئون وطالبو

اإلجراءات ،وسوف يبقون في مركز التجمع والمغادرة إلى أن يتم إجالؤهم .
أما األشخاص الذين وصلوا عفويا ً إلى مركز التجمع والمغادرة ،بما فيهم بعض الناجين من تاجوراء والذين لم يمكن إيجاد حلول لهم بعد،
فقد ُعرض عليهم تلقي الدعم في المناطق الحضرية .سيسمح لهم بحرية الحركة وسيزودون بحزمة مساعدات تتضمن المساعدات المالية
ومواد اإلغاثة األساسية وخدمات التسجيل وتقييم الحماية الشخصي ،والذي من خالله سيتم تحديد بعض األشخاص من أجل إعادة توطينهم أو
عودتهم إلى بلد طلب اللجوء ألول مرة أو غيرها من المسارات القانونية .بواسطة المساعدات المالية ،سيتمكن األشخاص الذين سيتم نقلهم إلى
المجتمع الحضري من الحصول على سكن بينما سيتم البحث أيضا ً عن خيارات للمأوى لألشخاص األكثر ضعفاً .والمفوضية وشركاؤها بصدد
زيادة فرقها لضمان أن يجري النقل بسالسة وأن يتلقى جميع األشخاص الدعم .يعيش أكثر من  50,000الجئ في المجتمع الحضري في
ليبيا .إن الحل المقدم لألشخاص الذين دخلوا مركز التجمع والمغادرة عفويا ً متسق مع هذا ،حيث ينبغي أن يتمتع كل األشخاص بحرية الحركة
وإمكانية الوصول للمساعدات اإلنسانية في السياق الحضري .تعمل مفوضية الالجئين في ليبيا في بيئة شديدة التعقيد مليئة بالتحديات .وفي

اللجوء من الفئات األكثر ضعفا

الوقت الذي قد ال يلبي الحل المقدم توقعات األشخاص الذين دخلوا مركز التجمع والمغادرة ،فإنه الخيار الوحيد في ظل اإلمكانيات المتاحة
حاليا ً .الحلول خارج ليبيا محدودة جداً ،لذا فإن المفوضية مستمرة في الدعوة إلى توفير المزيد من فرص إعادة التوطين واإلجالء والممرات

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر

اإلنسانية ،بما في ذلك لألشخاص المستضعفين الذين كانوا في مركز إيواء تاجوراء خالل الضربة الجوية .إن فرص اإلجالء وإعادة التوطين

2017

ف لمساعدة كل األشخاص المحتاجين للمساعدة  .كما أن المفوضية مستمرة
خارج ليبيا تمثل شريان حياة ،وإن عددها في الوقت الحالي غير كا ٍ

التمويل
 88.1مليون دوالر

في الدعوة إلى إطالق سراح كل األشخاص المحتجزين في ليبيا إلى المجتمع الحضري ،حيث يمكن تقديم الدعم من خالل البرنامج الحضري.

تحركات سكانية

أمريكي المطلوب لـ 2019

حتى  6سبتمبر ،قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  6,058الجئا ومهاجرا خالل  78عملية في البحر .كان أغلبية من تم إنزالهم من
السودان ومالي وساحل العاج .حتى اآلن في  ،2019فقد  314شخصا ً في البحر ،بينما انتشلت  18جثة خالل عمليات اإلنقاذ .تقدم مفوضية
الالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية الهم في نقاط اإلنزال .تؤكد المفوضية أنه ،ومع الصراع
الجاري في ليبيا ،فإنها ال يمكن اعتبارها مرفأ ً آمنا ً لإلنزال.

تم تمويله
50%

استجابة المفوضية
خالل األسبوع الماضي قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية  54استشارة طبية أولية و 29إحالة طبية في مركز تنمية المجتمع.
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حتى  6سبتمبر ،قدمت المفوضية في مركز تنمية المجتمع  6,764استشارة طبية و  1,070إحالة طبية لالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في
المناطق الحضرية .كما تلقى أكثر من  600شخص مساعدات مالية في مركز تنمية المجتمع.
منذ اندالع االشتباكات في أبريل ،نزح قرابة  120,000شخص نظراً ألعمال العنف .واستجابة لذلك ،قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية
لإلغاثة مواد اإلغاثة األساسية إلى  10,585نازح ( 1,960عائلة) ،كما قدمت المساعدات المالية إلى أكثر من  5,060نازحا ً ( 921عائلة).
المفوضية وشركاؤها بصدد تنفيذ المشاريع سريعة التأثير في ليبيا ،وهي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ تهدف إلى المساعدة على خلق بيئة
مناسبة للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة ،وإلى تعزيز صمود تلك المجتمعات .حتى اآلن في  ،2019نفذت المفوضية أكثر
من  20مشروعا ً لدعم منشآت قطاعي التعليم والصحة التي تخدم النازحين والمجتمعات المضيفة في أرجاء ليبيا .كما تضمنت هذه المشاريع
أيضا ً ترميم مصالح عامة ،وتقديم مولدات كهرباء وسيارات إسعاف للمستشفيات.
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