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 البيط باحتجاز يتعلق فيما المطبقة والقواعد المعايير بخصوص للمفوضية التوجيهية المبادئ في وارد هو كما 
 طالبيو الالجئين احتجاز تجنب ينبغي فإنه"، االحتجاز بعد ما" العالمية واالستراتيجية االحتجاز، وبدائل اللجوء
. أخذا  في االعتبار االحتياجات المرافق هذه لمثل تبنيا   تمثل ال اإليواء مراكز في المفوضية نشاطات إن .اللجوء

اإلنسانية العاجلة في مراكز اإليواء، فإنه من المهم أن تستمر المفوضية في االنخراط في توفير المساعدة 
 بدائل لالحتجاز كأولوية قصوى. إيجاد اإلنسانية، باإلضافة إلى الدعوة إلى 

إلى مراكز اإليواء الرسمية تحت إشراف جهاز  إن ممارسة المفوضية هي فقط إيصال المساعدة والقيام بزيارات
ضمنهم ، الجئا  ومهاجرا  محتجزين حاليا في ليبيا 5,000ر المفوضية أن هناك مكافحة الهجرة الغير شرعية. تقد  

لدولية ولجنة الهيئة الطبية ا قامت المفوضية وشركاؤها، 2018. في من األشخاص المعنيين للمفوضية 2,500
حسب تقديرات السلطات الليبية، إلى مراكز اإليواء في أرجاء ليبيا.  رصدزيارة  392بأكثر من  اإلغاثة الليبية،

وفي ظروف  ما يزال هناك اآلالف من الالجئين والمهاجرين محتجزين من قبل المهربين في مواقع غير محددة
 . قاسية

 المفوضية استجابة

وتحسين إمكانية إطالق السراح  مراكز اإليواء وتدعو إلى فيتوفر المفوضية وشركاؤها المساعدة الطبية 
الوصول إلى إجراءات الفرز وتحديد الهوية والتسجيل، باإلضافة إلى تدابير منع خطر العنف الجسي والعنف 

التي تقدمها المفوضية في مراكز اإليواء تهدف إلى التخفيف من  األساسيةالقائم على نوع الجنس. إن المساعدة 
 تحسين ظروف االحتجاز. عن طريق المحتجزين  معاناة

 المعنيين األشخاص تحديد من المفوضية تتمكن ،اإلنزال نقاط في والتدخالت اإليواء مراكز إلى الزيارات خالل
تدعو المفوضية و االحتجاز من سراحهم إطالق يتم أن أجل من الدعم حشد إلى ماسة حاجة في هم الذين

وإحالتهم إلى الخدمات اإلنسانية المناسبة، بما فيها تلك الخدمات المقدمة  اإلفراج عنهمالسلطات الليبية المعنية إلى 
 الجئ 2,000 من أكثر عن اإلفراج تم، 2016 منذالخاصة بالمفوضية في طرابلس.  تنمية المجتمعفي مراكز 

 في اإلفراج عنهم تم شخصا   983 ضمنهم من وكان المفوضية، تدخالت عقب اإليواء مراكز من لجوء وطالب
 . وحدها 2018سنة 

. ةنتيجة للوضع في صبراتفي الغرب  لقد قامت المفوضية وشركاؤها بنشاطات إنسانية في مواقع ومراكز إيواء 
تقوم الهيئة الطبية الدولية أيضا  بزيارة مركز اإليواء بالكفرة في جنوب شرق ليبيا. كما تستمر المفوضية، عبر 

 الليبية لإلغاثة، في الوصول إلى خمسة مراكز إيواء في الشرق.  الهيئةشريكتها 

 

 الرئيسية األرقام

مراكز اإليواء الرسمية  33

 (أبريل 9حتى تاريخ النشطة )

لمراكز  زيارات الرصد 392

في  1,080) 2018اإليواء في 

2017)1  

الالجئون وطالبو اللجوء   983

 2018في الذين تم اإلفراج عنهم 

  1(2017في  1,428)

الالجئون وطالبو   51,519

 1اللجوء المسجلون في ليبيا

 الطبية االستشارات 8,400

 واءاإلي مراكز في توفيرها تم التي

 20181في 
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