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جداً بشأن تدهور ظروف الالجئين وطالبي قلقة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  إن
وضاهمم  الوضع هو محدودية آفاق إيجاد حلول أل وما يزيد من تفاقمفي ليبيا.  في مراكز اإليواءاللجوء 

في األسابيع األخيرة، شاهدت المفوضية تدهوراً حرجاً في الظروف في مراكز اإليواء، نظراً الزدياد 
االكتظاظ وغياب معايير المعيشة األساسية  ونتيجة لذلك، فقد حصلت أهمال شغب وإضرابات هن الطعام 

 هذا إلى أدىل لظروفمم المعيشية القاسية  ولقد يواء، مطالبة بييجاد حلومن قبل الالجئين داخل مراكز اإل
هدد من الحوادث األمنية الخطيرة، حيث تعرض موظفو المفوضية الموجودون في الخطوط األمامية إلى 

في البالد.  في مراكز اإليواءالجئ ومهاجر  8,000تقدر المفوضية أنه يوجد أكثر من مخاطر جسدية  
تتفمم المفوضية اإلحباط من األشخاص المشمولين بحكم اختصاص المفوضية.  4,500ويعتبر أكثر من 

وتدعو الدول إلى إيجاد في مراكز اإليواء منذ أشمر،  الموجودينالمتزايد لدى الالجئين وطالبي اللجوء 
إجراءات إعادة التوطين  مسارات آمنة وقانونية مثل إعادة التوطين، كما تناشد دول إعادة التوطين لتسريع

 لألشخاص القادمين من ليبيا ومن مراكز العبور. 
يقتضي دور المفوضية أن يتمتع من ناحية المبدأ، تعارض المفوضية احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء. 

 تقديم المساهدةكز اإليواء من أجل متابعة الظروف  نحن نقوم بموظفوها بيمكانية الوصول والتواجد في مرا
المنقذة للحياة، وتحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، والدهوة إلى إطالق سراحمم، ومحاولة 

إلى جانب األطراف اإلنسانية  ،إن المساهدات التي تقدمما المفوضية في مراكز اإليواءإيجاد حلول دائمة لمم  
 871، زارت المفوضية مراكز اإليواء 2018تمدف إلى تخفيف المعاناة  حتى اآلن في  ،الفاهلة األخرى

وضية وحدها في ليبيا قاسية جداً، وإن مساهدات المفمرة  ولكن تظل الظروف الحالية في مراكز اإليواء 
شارك تست والذيافتتاح مركز التجمع والمغادرة في طرابلس  تتطلع المفوضية إلىلن تعالج هذا الوضع  
يقدم وس الحلول في بلدان ثالثة إيجادهملية  إلى جانب وزارة الداخلية والذي سيسّرعالمفوضية في إدارته 

  بديالً بالغ األهمية لالحتجاز  

 تحركات سكانية 

في  ينومهاجر الجئين 12,910أغسطس، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  24حتى تاريخ 

كانت الجنسيات الرئيسية لمن تم عملية.  93( خالل طفال 1,216امرأة،  1,978رجالً،  8,860البحر )

 1,410واإلريتريون ) ،(شخص 1,700) والنيجيريون ،شخصاً( 1,714السودانيون )إنزالمم هي 

شخصاً نحبمم في البحر   583جثة من المياه الليبية، بينما قضى  97أشخاص(  منذ بداية السنة، تم انتشال 

وتضمنت المجموهة   وفي الخمس قاهدة طرابلس البحريةشخصاً في  188لتقرير، تم إنزال خالل فترة ا

  قدمت المفوضية وشريكتما الميئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة األساسية طفالً  14امرأة  17رجالً و 157

والمساهدات الطبية الحيوية إلى هؤالء األشخاص في كل من نقاط اإلنزال ومراكز اإليواء التي نقلتمم 

 السلطات إليما  

 استجابة المفوضية

ثمان دول )كندا، فرنسا، ألمانيا،  شخصاً إلعادة التوطين في 797، تم تقديم ملفات 2017سبتمبر  1منذ 

شخصاً إلهادة التوطين مباشرة من ليبيا إلى  70ولقد غادر إيطاليا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا(. 

درة مباشرة من شخصاً إلهادة التوطين وهم في انتظار المغا 11كندا وفرنسا والسويد وهولندا  وتم قبول 

شخصاً إلهادة التوطين وهم في انتظار المقابالت الشخصية أو قرار  746ت ليبيا إلى السويد  تم تقديم ملفا

بلدان من مركز العبور  10شخصاً آخر إلهادة التوطين في  1,136كما تم تقديم ملفات دول إهادة التوطين  

 الطارئ بالنيجر  

-فرصة إعادة توطين للوضع في ليبيا 3,886دولة بتوفير  12، التزمت 2018أغسطس  13حتى 

هذه الدول االثنا هشر هي: بلجيكا، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، مالطا، هولندا، النرويج، النيجر. 

إلجراءات إهادة  1,090  ومن ضمن هذه التعمدات، سيتم استخدام المملكة المتحدةالسويد، سويسرا، 

 التوطين من ليبيا مباشرة 

 الرئيسية األرقام

الليبيون  192,513

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,741
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