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حتى  14نوفمبر  ،2018تعهدت  12دولة بتقديم  3,886فرصة إعادة توطين للوضع في ليبيا-النيجر.
ستخصص  1,090من هذه التعهدات إلعادة التوطين مباشرة من ليبيا ،بينما سيتم تخصيص  2,796فرصة
لألشخاص الذين سيتم إجالؤهم من ليبيا ولالجئين المسجلين في النيجر .منذ  1سبتمبر  ،2017تم تقديم
ملفات  980شخصا ً من أجل إعادة توطينهم مباشرة من ليبيا ،ولقد غادر البالد بالفعل  114شخصا ً من بين
هؤالء .وتدعو المفوضية الدول إلى توفير المزيد من فرص إعادة التوطين والمسارات القانونية لألشخاص
المشمولين برعايتها في ليبيا.

زيارات المتابعة

الدورية لمراكز اإليواء حتى اآلن
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تحركات سكانية
في  12نوفمبر ،قامت المفوضية بإجالء  262شخصا ً ( 139رجالً 42 ،امرأة 81 ،طفالً) إلى مركز
العبور الطارئ بالنيجر ،في أكبر عملية إجالء لهذه السنة حتى اآلن .لقد تضمنت المجموعة أشخاصا ً كانوا
في مراكز إيواء في طرابلس ونواحيها (الزنتان ،تاجوراء ،طريق السكة ،السبعة ،أبوسليم ،قصر بن غشير)،
باإلضافة إلى أشخاص كانوا يعيشون في المجتمع الحضري .وبعملية المغادرة هذه ،تكون المفوضية قد
أجلت  2,344شخصا ً إلى خارج ليبيا ( 1,937إلى النيجر 312 ،إلى إيطاليا 95 ،إلى رومانيا).
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استجابة المفوضية
المفوضية مستمرة في دعم النازحين داخليا ً والعائدين من النزوح في ليبيا .في  14نوفمبر ،قامت
المفوضية وشركاء من األمم المتحدة بزيارة إلى تاورغاء ( 293كم شرق طرابلس) .والتقت بعثة المفوضية
بالسلطات المحلية والعائالت العائدة من أجل تقييم احتياجاتهم .كما زارت المفوضية مخيم السراج للنازحين
في طرابلس حيث تعيش  40عائلة .في بنغازي ،قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة المساعدات
الشتوية إلى  2,270نازحاً.
حتى  14نوفمبر ،قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  14,595الجئا ً ومهاجراً ( 10,184رجالً،
 2,147امرأة 1,408 ،أطفال) في البحر .يوم  10نوفمبر ،وصلت سفينة تجارية ميناء مصراتة (187
كم شرق طرابلس) وعلى متنها  95الجئا ً ومهاجراً رفضوا النزول .وتتكون المجموعة الموجودة في السفينة
من أشخاص من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وباكستان وبنغالديش والصومال .تراقب المفوضية عن
كثب وضع  14شخصا ً تم إنزالهم وهي تعمل على تقديم المساعدة الضرورية باإلضافة إلى إجراء الفرز
من أجل إيجاد الحلول .منذ بداية األحداث ،دعت المفوضية إلى حل الموقف سلمياً ،وقدمت الغذاء والمياه
ومواد اإلغاثة األساسية من أجل تخفيف معاناة األشخاص على متن السفينة.
يقدر عدد الالجئين والمهاجرين الموجودين حاليا ً في مراكز اإليواء التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية بـ  5,400شخصاً ،منهم  3,900هم من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.
خالل الشهر الماضي ،سجلت المفوضية  2,629شخصا ً في مراكز اإليواء في طرابلس ونواحيها .حتى
اآلن في  ،2018قامت المفوضية بـ 1,139زيارة إلى مراكز اإليواء وزعت مواد اإلغاثة األساسية على
 19,348شخصا ً .تستمر المفوضية في تقديم المساعدات الطبية في مراكز اإليواء في ليبيا من خالل
شريكتها الهيئة الطبية الدولية .حتى اآلن في  ،2018قدمت الهيئة الطبية الدولية  20,070استشارة طبية
أولية في مراكز اإليواء و 237إحالة طبية للمستشفيات العامة .ومع استمرار الظروف السيئة في مراكز
اإليواء ،تستمر المفوضية في الدعوة إلى إيجاد بدائل عن االحتجاز في ليبيا وإلى إيجاد حلول في بلدان ثالثة.
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