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 مستجدات الوضع     2018 أبريل

 الدول من ولكنها، 1967 لسنة بروتوكولها وال 1951 لعام الالجئين اتفاقية في طرفا ليست ليبيا إن
 الالجئين لمشكالت المحددة الجوانب تحكم التي 1969لسنة  األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية على الموقعة

مازال على ليبيا سن تشريعات وطنية أو إجراءات إدارية لتوفير األساس لنظام لجوء وحماية   .أفريقيا في
وفي غياب آلية . 2010لسنة  19يعاقب عليه بموجب القانون  اإلى ليبي فعال. إن الدخول غير القانوني

 تقودها الحكومة، فإن المفوضية تقوم بتحديد وضع الالجئين بحكم واليتها. 

. دولة على امتداد طريق وسط البحر المتوسط 15فرصة بالمجمل للـ 16,940لقد استقبلت المفوضية 
فرصة إعادة توطين  1,300من أجل توفير  عاجال نداء الالجئين مفوضية أطلقت، 2017 ديسبمر في

فوضية في ليبيا. ولقد تلقت الم الذين تقطعت بهم السبللالجئين من الفئات األكثر ضعفاً  2018بنهاية مارس 
فرصة مقدمة من  388 من ضمنهامن التعهدات المؤكدة إلعادة التوطين مباشرة من ليبيا،  1,090إجمالي 

 دول أوروبية. 

 الثةث بلدان في حلول توفير بهدف اإلنساني، واإلجالء التوطين إلعادة برنامجها من المفوضية كثفتلقد 
قدت المفوضية  كانت، 2018أبريل  11بحلول . ليبيا في ضعفا األكثر الفئات من اللجوء وطالبي لالجئين

العبور الطارئ في إلى مركز  1,020إلى إيطاليا،  312)الجئاً من ليبيا إلى بلدان ثالثة  1,342 أجلت
ما في ذلك إعادة في النيجر، يتم القيام بإجراءات الالجئين إليجاد حل دائم، ب .إلى رومانيا( 10النيجر، 

 ثالثة.  التوطين إلى دول

حاالت . تتضمن هذه الحاالت حتى اآلن ليبيا من المباشر التوطين إلعادة حالة 450 المفوضية أحالت لقد
، تخطط المفوضية إلى إعادة 2018. وبنهاية وسويسرا السويدوفرنسا وإيطاليا و إلى كندا اتمت إحالته

 ليبيا إلى بلدان ثالثة.  منشخص  5,000 أكثر من توطين أو نقل

 ليبيا في بالمفوضية الخاصة التوطين إعادة عملية
تحديد الالجئين الذين هم في حاجة إلى  يتممبدئياً،  إعادة التوطين واإلجالء كأدوات حماية في ليبيا. ُيستخدم

المحددة.  االحتياجاتمكثف للمخاطر ألصحاب  فحصإعادة التوطين من خالل نشاطات التسجيل، يتبعها 
تتم أيضاً عن طريق نشاطات حماية أخرى تجريها المفوضية وشركاؤها مثل الزيارات إلى  التحديدعملية 

 . تنمية المجتمع في مراكزمراكز اإليواء وأنشطة اإلرشاد والتوعية 

 عن حاليا   إجراؤها يتم التوطين وإعادة الالجئين وضع تحديد مقابالت فإن بعد، عن اإلدارة لوضع نظرا
. يتم تحديد الحاالت عن طريق األرض على المحلي الكادر من بمساندةفي كل من تونس وطرابلس  بعد

 تدابير هناك. المكلفين المفوضية موظفي قبل من مراجعتها تمتالداخلية والخارجية، و اإلحاالتكل من 
 القيام دعن بالمرونة التوطين إعادة دول يحبذ أن تتحلى العملي، السياق االعتبار في أخذا. االحتيال لمكافحة

 يرةالقص التوطين إعادة بعثات لدعم مستعدة المفوضية إن. ، مثال خالل المقابالت عبر سكايبباإلجراءات
 طرابلس يف المفوضية مكتب في بالخصوصية تتمتع مقابالت غرف تتوفر. األمر يتطلبه كما إلى طرابلس

 . التوطين إعادة دول تجريها التي سكايب مقابالت أجل من

 

 

 

 

 

 نتقدم بجزيل الشكر إلى المانحين الذين يدعمون إيجاد الحلول لألشخاص المعنيين للمفوضية في ليبيا 

 

 الرئيسية األرقام

الالجئون وطالبو  51,519

 اللجوء المسجلون في ليبيا 

األشخاص الذين تم القيام  450

بإجراءات إعادة التوطين الخاصة 

 بهم

األشخاص الذين تم  1,342

إلى  312إجالؤهم من ليبيا )

إلى مركز  1,020إيطاليا، 

 10العبور الطارئ في النيجر، 

 20إلى رومانيا( حتى تاريخ 

  2018مارس 

األشخاص  5,000

عادة التوطين المستهدفون إل

 2018واإلجالء في 

الجئا ومهاجرا تم التوصل إلى حلول لهم منذ سبتمبر  1,792

 ثالثة،شخصا تم تقديم ملفاتهم إلى دول  450: 2017

 إلى النيجر، 1,020)تم إجالؤهم من ليبيا  شخصا 1,342

 (إلى رومانيا 10إلى إيطاليا،  312

 


