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أبرز األحداث
تدعو المفوضية الدول إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المسارات القانونية واآلمنة لالجئين في ليبيا ،ومن
ضمن ذلك فرص إعادة التوطين .في  22نوفمبر ،أجلت المفوضية  132الجئا ً من الفئات األكثر ضعفاً
(من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان) من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية في
نيامي .منذ نوفمبر  ،2017أجلت المفوضية  2,476شخصا ً إلى خارج ليبيا (منهم  2,069إلى مركز
العبور الطارئ بالنيجر 312 ،إلى إيطاليا 95 ،إلى مركز العبور الطارئ برومانيا) .ومنذ سبتمبر ،2017
قدمت المفوضية أيضا ً ملفات  987شخصا ً من أجل إعادة توطينهم في سبعة بلدان (كندا وفرنسا وإيطاليا
وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا) مباشرة من ليبيا .لقد غادر  114شخصا ً ضمن برنامج إعادة التوطين
المباشر من ليبيا إلى كندا وفرنسا وهولندا والسويد.
في  20نوفمبر ،تم إجبار  79الجئا ً ومهاجراً على النزول من السفينة التجارية نيفين التي كانوا قد بقوا
على متنها منذ  10نوفمبر .نقل خمسة أشخاص أصيبوا خالل عملية اإلنزال القسري إلى مستشفى عام.
الالجئون والمهاجرون على متن السفينة كانوا من من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وباكستان وبنغالديش
والصومال .منذ بداية األزمة في ميناء مصراتة ،قدمت المفوضية المساعدات اإلنسانية يوميا ً لتخفيف المعاناة
على متن السفينة ودعت بشدة إلى إيجاد حل سلمي للموقف ،ومن ضمن ذلك دعوة الالجئين والمهاجرين
أنفسهم .من المؤسف أن جهود الوساطة لم تؤد إلى حل سلمي .تستمر المفوضية في الدعوة إلى تطبيق بدائل
عن االحتجاز في ليبيا وإلى نقل األشخاص من نقاط اإلنزال إلى مرافق استقبال مالئمة من أجل الفرز وتقديم
المساعدات والحلول .كما ندعو إلى استمرار وصول الجهات اإلنسانية إلى كل األشخاص الذين تم إنزالهم،
ونحن مستعدون للمساهمة في ضمان توفير الدعم والحلول المالئمة لكل المجموعة الموجودة حسب الظروف
واالحتياجات الشخصية.

تحركات سكانية
حتى  22نوفمبر ،قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  14,595الجئا ً ومهاجراً ( 10,184رجالً،
 2,147امرأة 1,408 ،أطفال) في البحر خالل  112عملية .أغلبية من تم إنزالهم في ليبيا هم من :السودان
( 1,985شخصاً) ونيجيريا ( 1,839شخصاً) وإريتريا ( 1,542شخصاً) .منذ بداية السنة ،تم إنزال أكبر
عدد من األشخاص في كل من :طرابلس ( 9,295شخصاً) والخمس ( 2,784شخصاً) والزاوية (1,464
شخصاً) وزوارة ( 675شخصاً) وتاجوراء ( 129شخصاً) وصبراتة ( 128شخصاً) .تستمر المفوضية
وشريكتها الهيئة الطبية الدولية في تقديم مواد اإلغاثة األساسية والمساعدات الطبية في كل من نقاط اإلنزال
ومراكز اإليواء التي ينقل األشخاص إليها من قبل السلطات.

استجابة المفوضية

يقدر عدد الالجئين والمهاجرين الموجودين حاليا ً في مراكز اإليواء التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية بـ  4,851شخصاً ،منهم  3,527هم من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.
خالل الشهر الماضي ،سجلت المفوضية  2,741شخصا ً في مراكز اإليواء في ليبيا وهي مستمرة في تقديم
المساعدات الطبية واإلنسانية بشكل يومي.
مع اقتراب فصل الشتاء ،بدأت المفوضية في حملتها الشتوية لمساعدة النازحين داخليا ً والعائدين من
النزوح في أرجاء ليبيا .حتى اآلن ،وزعت المفوضية األغطية البالستيكية والبطانيات والدفايات والمالبس
الشتوية والقفازات وأحذية األطفال على  3,000نازح داخليا ً في كل من مصراتة ( 210كم شرق طرابلس)
وسبها ( 640كم جنوب طرابلس) وبنغازي.
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