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المزيد من العمل الوثيق إليجاد حلول ، فيليبو غراندي، الدول إلى المفوض السامي أكتوبر، دعا 1في 

عبور الساحل إلى ليبيا ويقطعون البحر المتوسط لالجئين. وقال غراندي إن آالف األشخاص يستمرون في 

كما دعا إلى الحفاظ على ". إلى أوروبا "بدافع اليأس، وهم معرضون لمخاطر وقسوة ال يمكن تخيلها

اسم قيقع اإلنقاذ في البحر رهينة للسياسات، وقد تم استبدال ت"ول إلى اللجوء في أوروبا، وقال: إمكانية الوص

وسلط غراندي الضوء على عمل المفوضية في مجال الحماية في ليبيا، وقال  ."المسؤوليةالمسؤولية بتحويل 

 ،معظمهم إلى النيجرجئاً وطالب لجوء إلى بر األمان، ال 1,850بأن برنامج اإلجالء تمكن من نقل حوالي 

 وشدد لية للهجرة.إلى جانب برنامج لعودة المهاجرين طوعاً تنفذه المنظمة الدو ،بهدف إعادة التوطين الحقاً 

على الحاجة لتوفير المزيد من خيارات اإلجالء وفرص إعادة التوطين واالستثمارات االستراتيجية لمعالجة 

 الصراعات والمشاكل اإلنمائية.

 تحركات سكانية 

رجال   9,560ا  )ومهاجر الجئا   13,898قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر،  4حتى تاريخ 

مقارنة  %12.3يمثل هذا زيادة بنسبة  .عمليات 104طفال ( في البحر خالل  1,364امرأة و 2,118و

 608جثة من المياه الليبية، بينما قضى  99منذ بداية السنة، تم انتشال  بذات الفترة من العام الماضي.

(، والسودان شخصاً  1,830معظم األشخاص الذين تم إنزالهم كانوا من نيجريا ) نحبهم في البحر. أشخاص

 شخصاً(.  1,532شخصاً(، وإريتريا ) 1,765)

غالبية الالجئين المسجلين هم من الجئا وطالب لجوء مسجال  لدى المفوضية في ليبيا.  55,877هناك 

شخصاً(، بينما معظم طالبي اللجوء هم من السوريين  2,462شخصاً( والعراقيين ) 5,312الفلسطينيين )

الجئاً وطالب  11,291، تم تسجيل 2018في أشخاص(.  9,409أشخاص( والسودانيين ) 23,203)

تسجيل. خالل األسبوع الماضي وحده، سجلت لجوء لدى المفوضية من خالل مراكز تنمية المجتمع ومركز ال

 شخصاً، معظمهم من السودان وإريتريا.  182المفوضية 

 عائلة النازحة في طرابلس إلى 5,000عادت معظم الـعقب انتهاء االشتباكات األخيرة في طرابلس، 

 باستثناء العائالت التي تعرضت منازلها ألضرار جسيمة.  بيوتها

 تحركات سكانية 

في الوقت الحالي، تم تقليص إن المفوضية متواجدة في طرابلس بكادر من موظفين دوليين ومحليين. 

 يتم استئناف كافة األنشطة بمجرد أن تسمح األوضاع األمنية بذلك.على أن القدرات العملية 

بلدان )كندا وفرنسا  8شخصا  من أجل إعادة التوطين إلى  897، تم تقديم ملفات 2017سبتمبر  1منذ 

شخصاً إلعادة توطينهم مباشرة  70. ولقد غادر وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا(

فرصة  3,886دولة بتقديم  12تعهدت  ،2018أكتوبر  1حتى من ليبيا إلى كندا وفرنسا وهولندا والسويد. 

هذه الدول هي: بلجيكا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا  النيجر.-إعادة توطين للوضع في ليبيا

إلعادة  1,090من ضمن هذه التعهدات، ستخصص وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. 

تم إجالؤهم من ليبيا والالجئين  لألشخاص الذينمنها  2,796التوطين مباشرة من ليبيا، بينما تخصص 

 ين في النيجر. المسجل
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  192,513

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,741

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018 أبريل – 2016في 

الالجئون وطالبو  55,877

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 20,969

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

 دوريةالمتابعة الزيارات  961

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و الالجئون وطالب 1,784

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

)بما في  2018حتى اآلن في 

 أجل عمليات اإلجالء(ذلك من 

الالجئون وطالبو  1,858

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 
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